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OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY 

 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 

zm.), w związku z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 2000 

z późn. zm.) 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

zawiadamia 

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  p.n „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – 

etap II” oraz wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia 24 

stycznia 2023 r. 

 Stosownie do przepisu art. 64 ust. 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 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 
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środowisko organ zwrócił się o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Ze 

względu na konieczność oczekiwania na opinię Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postanowiono o 

przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 24 stycznia 2023 r. 

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rydułtowy, 

Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Radlin, Gminy Gorzyce, Gminy Marklowice, 

Miasta Rybnik oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy, Urzędu 

Miasta Wodzisław Śląski, Urzędu Miasta Radlin, Urzędu Gminy Gorzyce, 

Urzędu Gminy Marklowice, Urzędu Miasta Rybnik. 

 Zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia, 

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Data ukazania się obwieszczenia: ...................................................... 

 


