
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.420.41.2020.WG.13
z 26.03.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia strony postępowania

o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
z 26.03.2021 r., znak: WOOŚ.420.41.2020.WG.12 , w którym sprostował błąd pisarski 
w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 3.02.2021 r., znak: 
WOOŚ.420.41.2020.WG.7 dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na: 
- budowie nowego ZZU KZ0100 na gazociągu przesyłowym DN 250 MOP 5,5 MPa, relacji 

Trzebiesławice - Częstochowa;
- budowie drogi dojazdowej do ZZU KZ0100 w Porębie;
- rozbiórce istniejącego ZZU KZ0100 w miejscowości Poręba realizowanej w ramach
zadania pn.: „Remont ZZU KZ0100 na gazociągu relacji Trzebiesławice - Częstochowa 
w m. Poręba”.
Ww. decyzja została wydana dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego 
Heider. 

Wobec powyższego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać z treścią wydanego 
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 26.03.2021 r., 
znak: WOOŚ.420.41.2020.WG.12.

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 RDOŚ w obecności pracownika, zakrycie 
ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz przebywanie 
w rękawiczkach ochronnych. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, w godzinach 7:30 - 
15:30, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel.: (32) 42 06 819 lub (32) 42 06 801.

Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
w terminie określonym w sentencji postanowienia (art. 113 § 3, art. 141 § 2 i art. 144



w związku z art. 129 § 1 Kpa). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania
postanowienia (art. 143 Kpa).
Zgodnie z art. 144 i 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego możliwe jest
zrzeczenie się zażalenia. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia
przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, 
co oznacza brak możliwości wniesienia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

Upubliczniono w dniach od: ......................... do: ..........................
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