
Wójt Gminy Psary 
woj. śląskie 
Nr RPPIX. 6220.4.2019 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PSARY 

Psary, dnia 08.02.2021 r. 

Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35, art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce" 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. 
Nowa Wieś - Przeczyce" zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-OSW/41.9/432/2019/12449/KK 
z dnia 16.09.2019 r. jest Wójt Gminy Psary. 
Organem właściwym do dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska 
w Katowicach, natomiast organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej 
zis w Będzinie. 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, 
reprezentowaną przez pełnomocnika. 
Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK78, poprawę warunków komunikacyjnych oraz 
ograniczenie emisji hałasu poprzez wykonanie cichej nawierzchni asfaltowej. 

W niniejszej sprawie organ przeprowadza udział społeczeństwa, ze względu na złożenie przez Inwestora Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz dokonane przez Inwestora uzupełnienia do złożonego Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Z następującą dokumentacją: 
- wnioskiem o wydanie decyzji z wymaganymi załącznikami;
- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (sygn. NS/ZNS.523.685.6764.45/2019 z dnia 02.01.2020 r.)
odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (sygn. WOOŚ.4220.694.2019.MK1 .2 z dnia 16.01.2020 r.) odnośnie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach (sygn. akt. GL.ZZŚ.2.435.317 .2019.TH z dnia 24.02.2020 r.) stwierdzającą brak
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającą warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;
- postanowieniem Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.4.2019 z dnia 23.03.2020 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
- raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce" oraz uzupełnieniami do raportu;
- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (sygn.NS/ZNS.524.355.5588.7/2020 z dnia 12.10.2020 r.)
odnośnie opinii w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicact:1 (sygn. WOOŚ.4221.76.2020.WG.5 z dnia 03.02.2021 r.) odnośnie uzgodnienia
realizacji przedsięwzięcia i określenia warunków na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska

można się zapoznać w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Psarach przy ul. Malinowickiej 4, (Il piętro, pokój nr 213), 
w godzinach urzędowania: 
poniedziałek: od 730

-1700 

wtorek-czwartek: od 730
-1530 

piątek: od 730-14°0 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu 32/29 44 931. 

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa. 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 10.02.2021 R. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.: 
- w formie pisemnej - w biurze podawczym Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@psary.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym;
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 ( li piętro, pokój nr 213);
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Psary. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na: 
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary przy ul. Malinowickiej 4;
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
- w miejscu planowanej inwestycji.
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