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ZAWIADOMIENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, działając na podstawie art. 33 ust. 1,   w związku z 
art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2022r., 
poz. 1029), zawiadamia, że: 
 w dniu 01.09.2021r. na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74 w 

Warszawie, reprezentowane przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozyrę, wszczęte zostało postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt. 
„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr C-E 30 (277) wraz z budową i przebudową infrastruktury 
towarzyszącej” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku 
Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – województwo opolskie”, realizowane na terenie gmin: 
Opole, Dobrzeń Wielki, Popielów, Lubsza, Namysłów, na długości ok. 55,259 km.

 planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko;

 po zasięgnięciu opinii Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w dniu 29.10.2021r., wydał postanowienie o 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia na środowisko;

 dla przedmiotowego przedsięwzięcia sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko, który wpłynął 
do tut. organu w dniu 20.09.2022r., a następnie został uzupełniony przy piśmie nr 
IRETS4.452.21.2022.AŁ.9.IRE-03073-I z 16.12.2022r. oraz nr IRETS4.452.1.2023.AŁ.5.IRE-03073-I z 
17.02.2023r.;

 przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej 

sprawie, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, zaś organem biorącym udział w ocenie 
oddziaływania na środowisko, właściwym do uzgodnienia jest: Dyrektor Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a do wydania opinii jest 
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

Jednocześnie, zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zawiadamiam wszystkich 
zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu pod 
adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1cB286LX9JF6SAuGOnxxLAT4jOodjicoz?usp=sharing oraz w 
siedzibie RDOŚ w Opolu ul. Firmowa 1, w pokoju 4.39, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, 
wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 77 45 26 240 lub 77 45 26 230.

Zawiadamiam, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się 
niniejszego zawiadomienia: na piśmie (w siedzibie RDOŚ w Opolu lub przesłać pocztą na adres: Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole), za pomocą telefaksu lub ustnie do 
protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. 

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej (email), zgodnie z 
zapisami art. 63 § 1 ustawy Kpa,  pozostawia się bez rozpoznania.

Złożone uwagi i wnioski, zgłoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, 
zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu przed wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni 

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

 

Wywieszono (gdzie): …..................................... na okres od dnia …...................... do dnia ….......................
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45-594 Opole

https://drive.google.com/drive/folders/1cB286LX9JF6SAuGOnxxLAT4jOodjicoz?usp=sharing

		2023-02-23T09:50:39+0000
	Alicja Majewska




