
WOOŚ.420.132.2018.MP1.60 Katowice,   27 września 2022 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2021 poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 86d ust. 1 pkt 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. 2022 
poz. 1029 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), 

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy dot. wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja węgla 
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dankowice 1””, na wniosek 
z 12 września 2022 r. zn. PGS/GZZ/OTG/407/2022, złożony przez Panów Marka Celmera - Prezes 
Zarządu PG Silesia oraz Tomasza Dera - Wiceprezesa PG Silesia, zostało wydane postanowienie 
znak: WOOŚ.420.132.2018.MP1.59 z dnia 23 września 2022 r. przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach o zawieszeniu postępowania administracyjnego.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach, 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, w godzinach od 8:00 
do 15:00. po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 
32 42 06 803).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż o kolejnych etapach 
postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a., strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism 
w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Katowicach.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od …………….. do ……………..

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie



40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10,  * tel. +48 (032) 42 06 801
e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl; www.gov.pl/web/rdos-katowice

Telefon kontaktowy: 32 42 06 803

Otrzymują: 
1. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. Z o.o. 

ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.,
3. WOOŚ a/a

Art. 74 ust. 3 UUOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 
10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Art.  86d.  ust. 1 pkt 1 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nie zagraża to interesowi 
społecznemu.
Art. 49 § 1 k.p.a. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych 
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, 
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 
administracji publicznej”. 
Art. 49 § 2 k.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego 
obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2/ Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Katowicach w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) 
RODO.
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku 
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
3/ dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.
4/ Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 
przepisami prawa.
5/ posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6/ w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7/ Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią przepisy ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy 
kodeks postępowania administracyjnego.
8/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail:  iod@katowice.rdos.gov.pl
adres pocztowy: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice.
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