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OBWIESZCZEI\[IE
REGIONALNEGO DYREKTORA

ocHRoNy śnouowrsxł
W KATOWICACH

wooś.ązo 1 .2.20 1 3.KC. 1

z 19 sierpnia 2013 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, dzińając na podstawie art. 74

ust. 3 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. IJ. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.), w związku z art. 49 ustawy

z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 t.

poz.267)

zawiadamia strony postępowania

1. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskolYych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,rModernlzacja i rozbudowa Katowickiego
Węzła Kolejowego'o. Postępowanie wszczęto na wniosek pani Marty Agaty WroŃa -

TomulewiczreprezentlljącąPolskie Koleje Pństwowe Polskie Linie Kolejowe S.A..

2. o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dr.tia 3 pńdziernika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.

Nr 199, poz. t227 z późn. zm.) do Śąskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Katowicach, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz
opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego w Opolu, o opinię co do

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w siełzibie ńegionalnej Dyrekcji,Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22,

Wydziń Ocen Oddziaływania na Srodowisko, pokój 403, w godzinach 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie stron postępowania uwńa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego o głoszenia niniej sze go obwiesz częnia.

Ęionalny

mgr Blaszszyk

t9.8. tl
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