ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.420.13.2021.JŻ.15 z 10.09.2021 r.

Zgodnie z art. 10 i 36 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 Pełnomocnika Inwestora: Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice-Częstochowa; odc.
eksploatacyjny Trzebiesławice - Borowe Pole - odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie
o długości ok. 6120 m w zakresie:
- budowy gazociągu w/c DN250 MOP 5,5 MPA o długości ok. 6120 m,
- budowy zespołu zaporowo-upustowego DN250 MOP 5,5 MPa,
- wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN250 MOP 5,5 Mpa
o długości ok. 6120 m,
realizowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji:
Trzebiesławice-Częstochowa; odc. eksploatacyjny Trzebiesławice - Borowe Pole odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie o długości ok. 6120 m” 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 Dyrektora Zarządu Zlewni
w Katowicach PGW Wód Polskich oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, 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 06 813, w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu tj. 730-1530, w celu ustalenia
trybu udostępnienia akt sprawy. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę:
WOOŚ.420.13.2021.JŻ.
Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia, z uwagi na konieczność zachowania terminów określonych w przepisach
prawa zostanie wydana w terminie do 15 października 2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie terminu j.w. sprawa zostanie rozpatrzona
w oparciu o posiadane dowody i materiały.
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