Katowice,26 lipca 2021
WOOŚ.420.13.2021.JŻ.11

ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.420.8.2021.JŻ.11
z 26 lipca 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm. ), dalej zwanej: ustawą
ooś, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia strony
postępowania w sprawie wydania 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”, że:
1)
na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś zwrócił się z wnioskiem do
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Zarządu Zlewni
w Katowicach o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
2)
na podstawie art. 36 § 1 i 2 Kpa, stanowisko co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba) dla planowanego przedsięwzięcia,
nie będzie podjęte w terminie, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ww. ustawy ooś. Powyższe
spowodowane jest potrzebą analizy całości przedłożonej dokumentacji, wraz
z uzupełnieniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz uzyskaniem opinii organów
współdziałających w tym postępowaniu. Informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia przedłożonej przy wniosku były niewystarczające do prawidłowego
rozpatrzenia sprawy. W związku z tym wezwano do jej uzupełnienia. Postanowienie,
o którym mowa w art. 63 ust. 1ww. ustawy ooś (o ile zajdzie taka potrzeba) zostanie wydane
w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Podany termin nie jest ostatecznym terminem załatwienia
sprawy i może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które powinno
zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego niniejszego zawiadomienia.

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

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