
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.420.54.2019.EJ.6
z  07 sierpnia 2019  

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  2018  r.  poz.  2081  ze  zm.)  w  związku  z  art.  49  ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz .U. 2018 poz.
2096 ze zm.)

zawiadamia strony postępowania

1) o  wydaniu  postanowienia  z  6  sierpnia  2019  r.  znak:  WOOŚ.420.54.2019.EJ.5
stwierdzającego  brak  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz
z  odejściami  do  budynków  (przykanalikami)  oraz  przepompowniami  ścieków  
w miejscowościach Kostrzyna”, woj. śląskie realizowanego przez gminę Przystajń”. Na
przedmiotowe postanowienie  nie  przysługuje zażalenie.  Strony mogą ja zaskarżyć  
w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) o  zakończeniu  postępowania  dowodowego  w  sprawie  wniosku  o  zmianę  decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zgodnie z art. 10 ustawy
z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego  
(t.j.  Dz.  U.  2018  r.,  poz.  2096  ze  zm).  Wobec  powyższego  informuję,  że  przed
wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo wypowiedzenia
się  co  do  zebranych  dowodów i  materiałów  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
niniejszego obwieszczenia.

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.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, pokój
317, w godzinach 8:00 – 15:00. 

Zawiadomienie stron postępowania 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.

Upubliczniono w terminie:

od …………………………………………….

do …………………………………………….

Podpis / pieczęć urzędu ………………….

Anna Sopel
Naczelnik Wydziału

podpisano elektronicznie


