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Katowice, 11 maja 2021

Zawiadomienie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie
art. 74 ust. 3 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) [dalej zwanej: ustawą ooś],
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zawiadamia strony postępowania
1) o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii
elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych,
urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych
regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej w związku z realizacją
inwestycji "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,89 stanowiącej
obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów
inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim,
w gminie Bojszowy i powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa
małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim"
w ramach "Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do
węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" według wariantu E”;
2) o wystąpieniu, w trybie ustawy ooś - art. 64 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 lit. d,
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu oraz pkt 4 do
Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
3) o wystąpieniu, w trybie art. 75 ust. 5 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie o opinię.
Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania
administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek
i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, preferowaną formą udostępnienia dokumentacji
sprawy jest sposób elektroniczny. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia tej czynności
poprzez osobiste stawiennictwo. W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie przez klienta
wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii, w tym przebywanie jednej
osoby w wyznaczonym pomieszczeniu w siedzibie tutejszego organu w obecności

pracownika, zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz
przebywanie w rękawiczkach ochronnych.
Sposób i termin zapoznania się z materiałem dowodowym proszę uzgodnić telefonicznie
pod numerem (32) 42 06 - 808, - 801 lub - 810, w dni robocze, w godzinach pracy urzędu
tj. 730-1530. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.420.10.2021.KC.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.
Jednocześnie informuję, że o wszystkich czynnościach organu strony będą informowane
za pomocą zawiadomień zamieszczanych na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach i udostępnienie ich w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
tutejszego organu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice w zakładce Co
robimy/ Obwieszczenia i zawiadomienia.
Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem
http://katowice.rdos.gov.pl/files/artykuly/109340/Klauzula_icon.pdf”.
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