
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH

WOOŚ.4210.26.2014.AS3.13 
z 5 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 98 § 1 oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że do tutejszego organu wpłynął 
wniosek zn. L.Dz.G.I.-DP-1847/14 z 25 listopada 2014 r. złożony przez pana Łucjana 
Pietluch, z firmy GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy 
ulicy Wita Stwosza 44, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, o zawieszenie 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - Etap I 
z odprowadzeniem ścieków do nowoprojektowanej oczyszczalni w miejscowości Syrynia”, 
wszczętego na wniosek z 23 lipca 2014 r. Pana Mieczysława Muchę z firmy GEOKART – 
INTERNATIONAL Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Wita Stwosza 44, 
działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia. 
Jak wynika z pisma Wójta Gminy Lubomia zn. RI.271.2.2014.RS z 20 listopada 2014 r.,
(załączonego do wniosku o zawieszenie postępowania) zawieszenie postępowania winno 
nastąpić do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę 
projektowanej oczyszczalni ścieków w Syryni oraz zmiany zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia.
Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej może 
zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało 
wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 405, w godzinach 800 – 1500, po
uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu 32 42 06 816.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego 
obwieszczenia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

ul. Dąbrowskiego 22 

40-032 Katowice

e’mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

fax: 32 42 06 884

mailto:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

