
 

 

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 

WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 
z 30 czerwca 2016r. 

 
 
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 2016r., poz. 353),  
w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 30 czerwca 2016r., 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy 
Potok” w Bielsku – Białej”, wg wariantu E, znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, na wniosek  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wojciecha Żurka, reprezentującego 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, z siedzibą  
w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy 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 2016r., poz. 353) 
regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie. 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana po uprzednim uzyskaniu: 

1) opinii sanitarnej Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego (opinia z 13 lipca 2015r., znak NS.9022.10.116.15, podtrzymana 
pismem z 22 kwietnia 2016r., znak NS.9022.10.64.2016), 

2) opinii sanitarnej Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
(opinia z 27 lipca 2015r., znak NS-NZ.7040.14.2015, podtrzymana pismem z 5 maja 
2016r., znak NS-NZ.7040.12.2016), 

3) uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 
(postanowienie z 25 maja 2016r., znak OO.4242.37.2015.ASu). 

 
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 aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu pod nr tel. (32) 4206 813. 
 
 


