REGIONALNA DYREKUA OCHRONY ŚRODOWISKA WKATOWICACH
OBWI ESZCZE NIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICAC H
WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6 z dnia 4 kwietnia 2017 roku

Na podstawie art. 33, w związku z art. z art. 59 ust. 1 pkt 1 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępn i aniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko
U.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach
podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (polska - Czechy)".
Gazociąg przebiegał będzie przez obszar województwa opolskiego - gminy: Kędzierzyn
Koźle, Bierawa i Cisek oraz śląskiego - gminy: Rudn ik, Pietrowice Wielkie , Racibórz,
Krzanowice i Krzyźanowice. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie termina lu regazy'fikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie
terminalu,
2) o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 6 marca 2017 roku (uzupełniony pismem
z dnia 27 marca 2017 roku) Pana Artura Oleszkowicza pełnomocnika Operatora
Gazociągów
Przesyłowych
GAZ-SYSTEM SA, o zmianę wydanej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach ,
3) przedmiotem postępowania jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. : "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (polska Czechy)" ,
4) organem właściwym do wydania decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach,
5) decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
6) o moźliwości ' 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 tel 32 42 06 803,
7) o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych:
- w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach , 40032 Katowice , ul. Dąbrowskiego 22;
- ustnie do protokołu w siedzibie Regiona lnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicact) ,
4b-032 Katowice , ul. Dąbrowskiego 22;
- e-mailem.naadrespocztyelektronicznej:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl;
w terminie wyznaczo ny m od 11.04.20 17r. do 10.05.2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wn iosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach . Informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski , zgłoszone w związku
z udziałem społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione , zawarte będą w uzasadnieniu decyzji.
Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą rozpatrywane .
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