
OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.420.10.2021.KC.14
z     07 września 202106 września 2021 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam że postępowanie 
dowodowe, w sprawie wniosku z 26 marca 2021 r. znak KW_622_2021_2S5S pełnomocnika 
Inwestora tj. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
reprezentowany przez  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie: 
o wydanie 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” 
zostało zakończone.

Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego 
obwieszczenia strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy, w tym opinie Państwowego Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego w Oświęcimiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znajduje się 
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się 
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 lub innym materiałem ochronnym oraz 
przebywanie w rękawiczkach ochronnych.

Aby zapoznać się z materiałem dowodowym strona powinna zadzwonić pod numer telefonu: 
(32) 42 06 801 lub (32) 42 06 810, w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu tj. 730-1530, 
w celu ustalenia trybu udostępnienia akt sprawy. Podczas rozmowy należy powołać 
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się na sygnaturę: WOOŚ.420.10.2021.KC.

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. Po upływie terminu j.w. sprawa zostanie rozpatrzona 
w oparciu o posiadane dowody i materiały.
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