
 

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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 OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) i art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Skarbu 

Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Katowicach oraz pełnomocnika w sprawie informuję, że w myśl art. 80  

ust. 5 Prawo geologiczne i górnicze  

Marszałek Województwa Śląskiego 

zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Irządze, Burmistrza Miasta 

i Gminy Szczekociny i Wójta Gminy Moskorzew  

o wydanie opinii  

w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia 

warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania „Budowa obwodnicy 

miejscowości Szczekociny i Goleniowy w ciągu drogi krajowej nr 78”. 

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. 

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami 

postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych 

są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, 

w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przesłane 

do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy gmin 

wymienione powyżej. 

Z up. Marszałka Województwa 

/-/ Anna Szulik 

Geolog Wojewódzki 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 11 marca 2022 r. 

Znak sprawy: OS-RG.7440.10.2021 

Znak pisma: OS-RG.KW-00221/22 
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