
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2014.AS2 
z 31 marca 2015 roku

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust 1 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 
„Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń, realizowanego w ramach projektu pn. „Studium 
Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na 
odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, 
stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń””,

2) o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Dariusza Kolińskiego, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Targowej 74, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 24 
stycznia 2014 r.,

3) przedmiotem postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji kolejowej Zwardoń oraz linii 
kolejowej Nr 139 na odcinku od km 111+978 do km 113+785 obejmującej budowę i rozbiórkę 
odcinków torów szlakowych, głównych zasadniczych i bocznych wraz z podtorzem oraz urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, peronami wraz tzw. małą architekturą (wiaty, zadaszenia), 
chodników, dróg dojazdowych i placów manewrowych dla samochodów ciężarowych oraz dróg 
dojazdowych dla pojazdów do budowanej hali z kanałem rewizyjnym (postój pługów); ponadto, 
przebudowywane będą również elementy sieci trakcyjnej poza granicą państwową na odcinku ok. 
140 m, tj. do km 113+926 linii kolejowej Nr 139 – semafor wjazdowy na stację od strony 
słowackiej,

4) organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Żywcu,

5) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, IV piętro, pok. 402, w godzinach 800-
1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32 42 06 804,

6) o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych: 

 w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 
Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, 

 ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 
Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, 

 e-mailem, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl;
w terminie od 10.04.2015 do 30.04.2015.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. 
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