
OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA  

W KATOWICACH

WOOŚ.4210.16.2013.AM.49 
z 20 lutego 2015r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  
w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że  20 lutego 2015r., została 
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów – 
Komorowice – Oświęcim – wykonanie prac planistycznych”, znak WOOŚ.4210.16.2013.AM.48. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 b) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), regionalny dyrektor ochrony 
środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania administracyjnego zasięgnięto opinii: 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej (opinia pozytywna 
w rozumieniu art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie (opinia pozytywna  
z 30.10.2013r., znak ONS ZNS 524/8/13, utrzymana pismem z 12.11.2014r.),

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, (opinia pozytywna  
z 12.11.2014r., znak PSE-ONNZ-420-121-1/14/4437),

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (stanowisko  
z 5.06.2014r., znak OO.4242.100.2013.ASu, podtrzymane pismem z 25.11.2014r.),

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   
w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w  Katowicach,   
w terminie 14 dni.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 404, w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu pod nr tel. (32) 4206 813.


