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OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WooŚ.420
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach dzińając na Podstawie aft.
ust] 1, w związku z art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r. o udostęPnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz
ze w dniu
o o".rru.-h oddziaływania ńa Środowisko (Dz.lJ. z2013 r., poz. 1235) zawiadamia,
reprezentującej
13 sierpnia ż0I3r. wpłynął wniosek pani Mafiy Agaty Wronka -Tornulewicz

polskie Koleje paRstwó-e polsfie Linie Kolejowe S.A., o wydanie decyĄi
środowisko*y;huwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: o,Modernwacja
Katowickiego Węzła Kolejowego".

i

o

rozbudowa

Mając nau.wadze, że obowiązek przeprowadzeniaoceny oddziaływania na Środowisko został
stwierdzony w postanowieniu RÓgionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z 6 listopad a zótl oraz, ze peńomocnik inwestora przekazał raport o oddziałYwaniu na
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzęnia oceny
oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

Katowicach

zawiadamia, że:
1) przystępuje do przeprowadzeniaoceny oddziaływania przedsięwzięciana Środowisko;
zi' opinię,-pized wydaniem decyzji o śiodowiskowych uwarunkowaniach, będzie wYdawał
śiąrki'Ńojewoazn InspektoiSanitarny w Katowicach, Małopolski Wojewódzki InsPektor
KoŹlu
Sanitarny w Krakowie, państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie
oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Strzeicach Opolskich;
3) w dniach oa io marca do 31 marca 20l4r. kńdy rnoze zapoznaĆ się z dokumentacją
sprawy. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej DYrekcji OchronY
godzinach
Ś'.ojo*irr.a w Katówicaóh, ui. Dąbro-rki.go 22, odponiedziałku do piątku, w
32 42-06-808,
8:00 do 15:00, pokój 403, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel.
wniosku,
przedmiotowego
W tym samym ierminie można zgŁaszaó uwagi dotyczące
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej;

4) organem właściw}mdo rozpatrzenia uwag i wniosków przed wydaniem decyzji
o środowiskowycń uwaruŃowaniach, jest ńegionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
5)
'

w Katowicach;
organem właściwymdo wydani

a

decyzjt

o środowiskowych uwarunkowaniach w

tej

spiawie jest Regionalny ńyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach. Planowane
pizedsięwzięcie rlałizowane 6ędzie na podstawie płzepisów ustawy z dnia 8 liPca 2010 r,
o szczĆgóInych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2013 r., poz, lż3 5),
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