
WÓJT GMINY PSARY
woj. śliski®

Psary, dnia 31.05.2021 r.
Nr RPPIX.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PSARY 

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 38, art. 85 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 jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 
ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 784)

zawiadamiam,

że w dniu 31.05.2021 r. w ramach prowadzonego postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Katowicach, wydano decyzję numer RPPIX.6220.4.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 ode. Nowa Wieś - Przeczyce”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:
• opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

Gliwicach z dnia 24.02.2020 r. o sygn. GL.ZZŚ.2.435.317.2019.TH;
• Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 03.02.2021 r. o sygn. 

WOOŚ.4221.76.2020.WG.5;
• opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 

12.10.2020r. o sygn. NS/ZNS.524.355.5588.7/2020

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, 
w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00 - w terminie 
14 dni od daty doręczenia.
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod 
nr telefonu 32/29 44 931.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE TREŚCI DECYZJI 
NASTĘPUJE W DNIU: 04.06.2021 R.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez 
obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: ;www.bip.psary.pl
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
- w miejscu planowanej inwestycji
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