
ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.56 z  06 sierpnia 2021 

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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, w związku z art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 735), dalej Kpa, 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego,

że Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej przy 
ul. Jasnej 7 zostało dopuszczone na prawach strony do postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP 
Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”, wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 
Dopuszczenie ww. stowarzyszenia do postępowania nastąpiło poprzez wydanie 5 sierpnia 
2021 r. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
zn.: WOOŚ.420.29.2020.JKS.55.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie, 
na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. 
Doręczenie ww. postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Materiał dowodowy, w tym ww. postanowienie dostępne będzie w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10. 

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 oraz przebywanie w rękawiczkach 
ochronnych. Sposób i termin zapoznania się z materiałem dowodowym proszę 
uzgodnić telefonicznie pod numerem: (32) 42 06 815, (32) 42 06 801 lub (32) 42 06 810, 
w dni robocze, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 -15:30. 

Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę sprawy: WOOŚ.420.29.2020.JKS.
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Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie tego zawiadomienia 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Konserwator Przyrody
Edward Suski
podpisano elektronicznie

Upubliczniono w dniach: od……………….. do………….......... 
Pieczęć Urzędu/podpis: 
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