
 

 

OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA  

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH 

 
znak WOOŚ.4231.2.2016.JB 

z  dnia 8 lipca 2016 roku 
 

 
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.                             
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości 
następujące informacje:  
1) toczy się postępowanie na wniosek z 17 czerwca 2016r. Pani Anny Kulczak, 
reprezentującej TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z siedzibą w Katowicach ul. H.Duleby 5, 
działającej w imieniu Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.         
z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, w sprawie wydania decyzji 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach 
budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola –Tworzeń – Tworóg – 
Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 
podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.  
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie śląskim na terenie 
następujących powiatów i gmin: 

 powiat tarnogórski, gminy: Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Ożarowice; 

 powiat będziński, gminy Mierzęcice i Siewierz; 

 miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza. 
4) w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przystąpiono do 
przeprowadzenia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,  
4) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawał będzie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach, po uzyskaniu opinii Śląskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,   
6) z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, IV piętro, pok. 407,               
w godzinach 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu                         
32 42 06 818,  

7) uwagi i wnioski można zgłaszać:  w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22,  ustnie do 
protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 

Katowice, ul. Dąbrowskiego 22,  e-mailem, na adres poczty elektronicznej: 
sekretariat.katowice@rdos.gov.pl; w terminie od 15 lipca do 8 sierpnia 2016r.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 

 


