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WICEPREZYDENT

MIASTA KATOWICE

Pani
Krystyna Siejna
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

dot. pisma BRM.0004.149.2016 z dnia 28 października 2016r.

Odpowiadając na ww. pismo uprzejmie informuję, że wniosek Pana Jerzego Parusela

Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska dotyczący wznowienia z urzędu

postępowania zakończonego ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia polegającego na budowie połączenia drogowego ul. Bażantów z ul. Szarych

Szeregów w Katowicach wpłynął do Wydziału Kształtowania Środowiska w dniu 04.10.2016r.

Po wnikliwej analizie dokumentacji, pismem z dnia 24.10.2016r. znak: KŚ-1I1.6220.104.2014.JŻ

została udzielona odpowiedź wnioskodawcy, którą przekazuję w załączeniu.

zał. pismo z dnia 24.10.2016r.

kopia: a/a

Prowadzący sprawę: Joanna Żółkiewicz/Wydział Kształtowania Środowiska
tel. 32 2593 842

dlaodm/any

Urzad Miasta Katowice
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
www.katowice.eu tel. (+48 32) 259 39 09
urzad_miasta@katowice.eu
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URZĄD MIASTA KATOWICE
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Ry n e k t
4crooJ Katowice
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Pan
Jerzy Parusel
Dyrektor
Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska
ul. Św. Huberta 35
40-543 Katowice

Odpowiadając na wniosek z dnia 03.10.2016r. w sprawie wznowienia z urzędu
postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Katowice Nr 25/ŚI15 z dnia
01.04.2015r. informuję, że zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania administracyjnego
"W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: wyjdą na jaw istotne
dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji,
nieznane organowi, który wydał decyzję".

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczyło się
w Wydziale Kształtowania Środowiska od grudnia 2014r. do marca 2015r. i zostało zakończone
decyzją ostateczną z dnia 01.04.2015r. jw.

W maju 2015r. została przekazana przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska opinia,
z której wynikało, że na terenie realizacji przedsięwzięcia występują: stanowiska chronionych

\ prawem gatunków mszaków, siedlisk przyrodniczych, drzew spełniających kryteria drzew
pomnikowych, zbiorniki wodne i rowy odwadniające, będące potencjalnym miejscem rozrodu
płazów, terytoria lęgowe co najmniej 14 gatunków ptaków chronionych prawem.

W czerwcu 2015r. na zlecenie inwestora tj. Miasta Katowice została wykonana waloryzacja
przyrodnicza, która potwierdziła występowanie na trasie przebiegu projektowanej drogi siedlisk
przyrodniczych chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia
20101'. (Dz.D. z 2014r. poz. 1713) oraz siedlisk płazów, które w Polsce objęte są ochroną.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.) inwestor przed uzyskaniem decyzj i na realizacj ę przedsięwzięcia wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o wyrażenie zgody
na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody w stosunku do gatunków
objętych ochroną.\

\

\



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 sierpnia 20 15r. zezwolił Prezydentowi
Miasta Katowice na niszczenie siedlisk i gniazd, płoszenie i niepokojenie oraz przemieszczanie
z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca chronionych gatunków zwierząt

\,
W związku z powyższym informacje, w posiadanie których wszedł Organ wiosną 2015r. zostały
uwzględnione w ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Należy również wziąć pod uwagę opinię Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia
30.03.2016r., w której stwierdzono, że zauważone w przeprowadzonym postępowaniu w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach naruszenia nie mają stopnia rażącego. Błędy organów
dotyczą niepełnego ustalenia stanu faktycznego, trudno jednak uznać, że przy właściwym jej
rozpoznaniu zapadłaby decyzja o odmiennej treści.

W związku z powyższym organ nie znalazł przyczyny do wznowienia postępowania zgodnie
z art. 145§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.).

(

Do wiadomości:
Wydział Inwestycji

kopia: aJa

Prowadzący sprawę: Joanna Żólkiewicz/Wydzial Kształtowania Środowiska
tel. 322593842


