OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.420.42.2020.EJ.2
z 11 stycznia 2021
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając 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 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz .U. 2020 poz.
256),
zawiadamia strony postępowania
że na wniosek Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku wszczęto postępowanie
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 21.11.2019 r. znak:
WOOŚ.420.143.2019.EJ.5 dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470179S –
ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360” w zakresie
zmiany nazwy przedsięwzięcia na „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz
z budową obiektu mostowego.”
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt „p” 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 2020 r. poz. 283 ze zm) organem
właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach. Ponadto informuje, że zgodnie z art. 87 ww. ustawy w przypadku zmiany
decyzji, przepisy działu V i VI stosuje się odpowiednio. Przepis art. 155 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę
wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach.
W związku z powyższym i przy uwzględnieniu zakresu zmian w przedmiotowej decyzji tut.
organ odstąpił od wystąpienia w trybie art. 64 ust 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy do organów
opiniodawczych tj, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
Strony postępowania 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, Plac Grunwaldzki 8-10, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, pokój
317, w godzinach 8:00 – 15:00. po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu
(32) 42 06 806 lub (32) 42 06 801. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju,
preferowaną formą udostępnienia dokumentacji sprawy jest sposób elektroniczny.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia tej czynności poprzez osobiste stawiennictwo.
W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności,
związanych ze stanem epidemii, w tym przebywanie jednej osoby w wyznaczonym
pomieszczeniu w siedzibie RDOŚ w obecności pracownika, zakrycie ust i nosa maseczką
ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz przebywanie w rękawiczkach ochronnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że zgodnie
z brzmieniem art. 49 Kpa kolejne zawiadomienia będą odbywać się poprzez zamieszczenie
obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu
w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” (http://bip.katowice.rdos.gov.pl/)
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

podpisano elektronicznie
Edward Suski
Regionalny Konserwator Przyrody
Ochrony Środowiska w Katowicach
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Upubliczniono od dnia publicznego
ogłoszenia/ publikacji w BIP - ……………………
do ……………………………………………………
Podpis/ pieczęć urzędu ………………….

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 Plac 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 (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) i 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081 ze zm.), w celu realizacji zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wynikających
z ww. ustaw (dane są wykorzystane w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz umożliwią doręczenie korespondencji).
3.
Dane osobowe zgromadzone w aktach sprawy zostały pozyskane z wniosku, pełnomocnictwa, danych ewidencyjnych
bazy EGiB oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia.
4.
Podanie danych jest: niezbędne do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
w związku z ustawą 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081 ze zm.).
5.
Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6.
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.
7.
Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8.
Dane nie będą profilowane.
9.
Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
10. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresem e-mail: iod.katowice@rdos.gov.pl
*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016).

2/2

