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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. 2020 poz. 256 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 2021 r. poz. 247), zawiadamia strony postępowania, 
że postanowieniem z 24 lutego 2021 r. znak WOOŚ.420.4.2021.JB. 1 wyraził stanowisko, 
że realizacja przedsięwzięcia pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników 
Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów 
przeciwpowodziowych doliny Przemszy, województwo śląskie" - etap li; Zadanie li 
Wzmocnienie skarpy zbiornika Kuźnica Warężyńska; Zadanie Ili Zarządzanie zbiornikami 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji 
przedsięwzięcia określone w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach z 3 marca 2015 r. znak WOOŚ.4204.1.2014.JB są aktualne. 
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
Zgodnie z art. 57 § 5 Kpa termin uważa się za zachowany m.in. jeżeli przed jego upływem 
pismo zostało nadane w nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe 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 złożenie.
Z treścią ww. postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój
318c.
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 RDOŚ
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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 81 O, w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. 73o_ 
1530

• Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.420.4.2021.JB. 
Zgodnie z art. 49b § 1 ustawy Kpa strony postępowania mogą wystąpić z wnioskiem do 
tutejszego organu o udostępnienie odpisu postanowienia wskazując sposób i formę 
udostępnienia. 
Zawiadomienie o powyższym i doręczenie postanowienia stronom uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszych informacji. 
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podpisano elektronicznie 


