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WOOŚ.420.19.2021.AS3.12 Katowice,   29 marca 2022  

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 oraz 
art. 78 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony, że w związku z przeprowadzaną oceną 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz złożonym raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko wystąpił za pismami z 28 marca 2022 r. 
zn. WOOŚ.420.19.2021.AS3.10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kłobucku o wydanie opinii oraz zn. WOOŚ.420.19.2021. AS3.11 do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. 
Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – 
odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie” w toku 
postępowania o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 z 29 czerwca 2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od …………….. do ……………..
Pieczęć urzędu:

Otrzymują: 
1. Pełnomocnik wnioskodawcy,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.,
3. OO…. a/a.
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Art. 49 § 1 k.p.a. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych 
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, 
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 
administracji publicznej”. 
Art. 49 § 2 k.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego 
obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.
Art. 106 §  2 k.p.a. „Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie 
stanowiska, zawiadamia o tym stronę”.
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