
OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH

WOOŚ.420.1.2022.AS3.2 z   04 marca 2022 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 49 
i art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej Kpa, w związku z 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 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą oos, 
zawiadamia strony postępowania, że na wniosek zn. IRETS4.452.7.2022.AŁ.1.ISW-00847-I 
z 27 stycznia 2022 r., złożony przez pełnomocnika, działającego w imieniu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Targowej 74, uzupełniony pismem 
zn. IRETS4.452.7.2022.AŁ.2.ISW-00847-I z 24 stycznia 2022 r., wszczęto postępowanie 
w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 
z 29 czerwca 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 
na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – 
Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw 
śląskie/łódzkie”.

Wniosek z żądaniem wyjaśnienia treści decyzji dotyczy wyjaśnienia charakteru prac 
w związku planowaną budową obiektu w km 27,987 linii kolejowej nr 131, zlokalizowanego 
w województwie śląskim, na terenie Gminy Radzionków.

Zgodnie z art. 113 § 2 Kpa organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia 
na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Strony 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 jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach; Plac Grunwaldzki 8-10, w dniach roboczych 
w godzinach 800-1500. Sposób i termin zapoznania się z materiałem dowodowym proszę 
uzgodnić telefonicznie pod numerami:, (32) 42 06 801, (32) 42 06 810 lub (32) 42 06 816 
w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. 730-1500. Podczas rozmowy należy powołać 
się na sygnaturę: WOOŚ.420.1.2022.AS3.

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 
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ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz przebywanie 
w rękawiczkach ochronnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że w toku 
postępowania będzie zamieszczał obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz udostępniał je w Biuletynie 
Informacji Publicznej tut. organu po adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-
katowice/obwieszczenia-i-zawiadomienia, w zakładce Rok 2022. Obwieszczenia będą 
również przesyłane do urzędów w: Chorzowie, Świętochłowicach, Bytomiu, Radzionkowie, 
Piekarach Śląskich, Świerklańcu, Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim, Kaletach, 
Koszęcinie, Boronowie, Herbach, Blachowni, Wręczycy Wielkiej, Kłobucku, Miedźnie 
i Popowie Zawadach, celem publicznego obwieszczenia lub ogłoszenia w formie zwyczajowo 
przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej tych organów.

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

Upubliczniono w dniach:

Pieczęć urzędu:

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