
ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.420.6.2020.RK1.15
z   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 
i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn.: Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamia strony postępowania

że postanowieniem znak: WOOŚ.420.6.2020.RK1.14, wznowił z urzędu postępowanie 
zakończone ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN 250, relacji Trzebiesławice 
– Częstochowa, gmina Poczesna – dokumentacja projektowa”.

Strony postępowania 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.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną 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 tutejszego 
organu w obecności pracownika, zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym 
materiałem ochronnym oraz przebywanie w rękawiczkach ochronnych.
Sposób i termin zapoznania się z materiałem dowodowym proszę uzgodnić telefonicznie 
pod numerem (32) 42 06 801 lub (32) 42 06 810, w dni robocze, w godzinach pracy urzędu 
tj. 730-1530. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.420.6.2020.RK1.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia upublicznienia 
niniejszego zawiadomienia
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