
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH

WOOŚ.4231.2.2015.JW.8 
z 7 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 

zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek 

pełnomocników Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Panów Macieja 

Smyk i Andrzeja Kondracki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 

MOP 8,4 MPa na odcinkach Zdzieszowice - Kędzierzyn i Tworóg – Kędzierzyn” w ramach 

budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 

Przedsięwzięcie przebiegać będzie przez teren gmin: Leśnica, Kędzierzyn Koźle, Rudziniec, 

Toszek, Wielowieś oraz Tworóg. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z 

art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret 4 i lit. f ww. ustawy, jest Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Katowicach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Opolu (na którego obszarze właściwości znajduje się mniejsza część terenu, na którym ma 

być realizowane przedsięwzięcie). 

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie to zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), zalicza się do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny.  

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do 

publicznej wiadomości, co następuje: 

1) toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 

MPa na odcinkach Zdzieszowice - Kędzierzyn i Tworóg – Kędzierzyn”, 

2) przystępuję do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, 



3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Opolu, 

4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana po zaopiniowaniu 

przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

5) w dniach od 9 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r. każdy może zapoznać się  

z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej

sprawie,

6) dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 401 lub 419, w godzinach 

8:00 do 15:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32/ 42 06 802 lub 32/ 

42 06 819),

7) w tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego 

wniosku pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Katowicach

40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ 

w Katowicach oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 

sekretariat.katowice@ rdos.gov.pl,

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach, 

9) uwagi i wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostawione będą bez 

rozpatrzenia.


