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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735
ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2021 r.,
poz. 1420.)
Marszałek Województwa Śląskiego
zawiadamia o zakończeniu postępowania
wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania
administracyjnego prowadzonego na wniosek inwestora: PKP Polskie
Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającej
przez pełnomocnika substytucyjnego, w sprawie zatwierdzenia
Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologicznoinżynierskich dla zadania pn. LOT A – Prace na linii kolejowej 131
na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000)
w ramach projektu POIIŚ 5.1-14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65
na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-InowrocławBydgoszcz-Maksymilianowo” Odcinek I – Chorzów Batory (km 5,900) –
Chorzów Stary (km 16,250) Odcinek II – Chorzów Stary (km 16,250) –
Radzionków (km 29,000).
Mając na uwadze obowiązek zapewnienia stronom możliwości czynnego
uczestnictwa w toczącym się postępowaniu, informuję o prawie
do zapoznania się z aktami postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu
robót geologicznych oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
i dowodów, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć
znaczenie w sprawie, w terminie 21 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Po tym czasie, na podstawie
zebranego materiału dowodowego, zostanie podjęta decyzja.
Nadmieniam, że wynikiem niniejszego postępowania będzie decyzja
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych. Decyzja ta nie
będzie upoważniać do wejścia w teren w celu wykonywania robót
geologicznych. Wejście w teren powinno odbyć się na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z właścicielem nieruchomości.
W przypadku osiągnięcia pozytywnego rezultatu robót geologicznych,
wykonana zostanie dokumentacja geologiczno-inżynierska, której
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zatwierdzenie będzie przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego.
Akta sprawy znajdują się w referacie ds. geologii i zasobów naturalnych Departamentu Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Henryka
Dąbrowskiego 23. Strony zainteresowane przebiegiem postępowania mają możliwość zapoznania się
z aktami sprawy i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie – w tym celu prosimy o kontakt
telefoniczny (32 77 40 679) lub e-mail: srodowisko@slaskie.pl.
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Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Województwo Śląskie,
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligonia 46.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/
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