
 

 

OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH 

WOOŚ.420.72.2019.KC.9 
z   12 września 2019  

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie: 

• art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.) dalej zwaną ustawą  
o udostępnianiu informacji, zawiadamia strony postępowania, 

• art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji zawiadamia społeczeństwo, 

Ŝe wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
WOOŚ.420.72.2019.KC.8 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa autostrady A4 w rejonie 
Placu Poboru Opłat w Brzęczkowicach w km 351+100 do 352+370, wraz z przebudową 
kolidujących sieci elektrycznych, oświetleniowych, przebudową rowów na działkach 
nr 170/44, 177/44, 180/44, 183/44, 257/30,  259/32, 261/31, 263/30, 199/31, 277/29, 265/29, 
205/29, 202/30, 279/28, 267/28, 208/28, 214/25, 217/25, 220/25, 223/16, 226/14,1625/48 –
ETAP 1 i 2 w ramach zamierzenia "Rozbudowa Placu Poboru Opłat w Brzęczkowicach"”. 

Od wskazanej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki 
pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.) albo placówce pocztowej operatora 
świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile 
zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złoŜenie.  

W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania.  
Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy moŜna zapoznać się w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 317, w godzinach  
8.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. 32 42 06 808). 

Zgodnie z art. 49b § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania 
mogą wystąpić z wnioskiem do tutejszego organu o udostępnienie odpisu decyzji wskazując 
sposób i formę udostępnienia. 

Zawiadomienie uwaŜa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Upubliczniono w terminie: 

od ……………………………do ……………………………………………. 

Podpis / pieczęć urzędu …………………. 

Mirosława Mierczyk-Sawicka 
p.o. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w 
Katowicach 


