
ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH
WOOŚ.420.6.2021.JB.1

z   24 marca 2021 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247) dalej ustawy ooś, w związku 
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach informuje strony postępowania administracyjnego, że na wniosek 
Pełnomocnika Inwestora: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach, 40-203 Katowice, ul. Myśliwska 5, 5 marca 2021 r. zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fragmentów sieci infrastruktury 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, energoelektrycznej, teletechnicznej, 
nawierzchni dróg utwardzonych pasów na potrzeby utrzymania, rowów drogowych, zjazdów, 
zbiorników retencyjnych, fragmentu nasypów drogowych i przepustów, barier ochronnych, 
elementów oznakowania oraz konserwacja i przebudowa rowów melioracyjnych i cieków 
w ramach budowy drogi S1 Kosztowy-Bielsko-Biała Odcinek III Dankowice-Węzeł "Suchy 
Potok" (z węzłem)”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. p ww. ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach jest organem właściwym do wydania decyzji o Środowiskowych 
uwarunkowaniach w tej sprawie. Tut. organ zasięgnie opinii organów współdziałających 
w tym postępowaniu w trybie art. 64 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy ooś. 

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania 
administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek 
i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.
Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, pokój 318c, 
w dniach pracy urzędu w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod 
numerem telefonu (32) 4206801.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Upubliczniono w dniach: od………………..
do…………..........
Pieczęć Urzędu:

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach

Mirosława Mierczyk-Sawicka

podpisano elektronicznie



Strona 2 z 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE o ochronie danych (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016)* zwanego dalej RODO, podaję 
następujące informacje:
1.Administratorem danych osobowych zgromadzonych w aktach sprawy jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z siedzibą w Katowicach Pl. Grunwaldzki 8-10, 
40-127 Katowice, tel.: 32 4206801, fax: 32 4206884, e-mail: 
sekretariat.katowice@rdos.gov.pl.
2.Dane osobowe zgromadzone w aktach sprawy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego w związku z ustawą z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu realizacji zadań Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach wynikających z ww. ustaw (dane zostaną wykorzystane 
w postępowaniu administracyjnym).
3. Dane osobowe zgromadzone w aktach sprawy zostały pozyskane z dokumentów  
przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
4.Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5.Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt. 2, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechne 
obowiązującego prawa w celu archiwizacji.
6.Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
7.Dane nie będą profilowane.
8.Każdemuprzysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do 
ich sprostowania.
9.Każdemuprzysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach 
ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się 
z Inspektorem Ochrony Danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 
pod adresem email: iod.katowice@rdos.gov.pl.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.Urz. UE L 119 z O4. 05.2016).
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