
Szanowni Państwo, 

na podstawie § 15 ust. 5 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964, zwanego dalej „Rozporządzeniem”), z uwagi 

na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Katowicach wprowadzono następujące ograniczenia w bieżącej 

działalności urzędu: 

1. Ograniczona możliwość bezpośredniej obsługi klientów, z wyłączeniem spraw 

wskazanych w pkt 7.  

2. Brak możliwości osobistych spotkań w sprawach skarg i wniosków. 

3. Ograniczenia w zakresie wglądu w akta prowadzonych spraw, udostępniania 

informacji czy czynności wykonywanych w ramach udziału społeczeństwa, 

powodujących konieczności osobistej wizyty w pomieszczeniach RDOŚ, z 

wyłączeniem spraw wskazanych w pkt 7.   

4. Ograniczenia w zakresie dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym 

samym czasie, w jednym pomieszczeniu RDOŚ (nie więcej niż 1 osoba na jedno 

stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi 

interesantów oraz osób, o których mowa w § 14 ust. 3 Rozporządzenia). 

5. Ograniczenia w przeprowadzaniu wizji, oględzin terenowych i kontroli 

wykonywanych przez pracowników RDOŚ. 

6. Brak możliwości osobistego składania korespondencji w pomieszczeniach RDOŚ, z 

wyłączeniem spraw wskazanych w pkt 7.   

7. Urząd wykonuje zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom (§ 14 ust. 4 

pkt 7 lit. A oraz pkt 8 Rozporządzenia), do których należą zadania z zakresu: 

a) ochrony środowiska, w tym dotyczące:  

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na 

podstawie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),  

- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 

471),  

- decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub 

zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),  

- decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. 

zm.7) ),  



- zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie 

oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska; 

b) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 

782), 

- zgodnie z posiadanymi w tym zakresie uprawnieniami.  

Przedmiotowe ograniczenia obowiązują do odwołania we wszystkich pomieszczeniach RDOŚ 

w Katowicach w następujących lokalizacjach: 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 

40-127 Katowice, 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, siedziba w Bielsku-Białej 

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała. 

Ewentualna wizyta w urzędzie w ww. sprawach może mieć miejsce po wcześniejszym 

umówieniu się poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Sekretariatem RDOŚ (tel.: 32 

42-06-801, 32 42-06-810, sekretariat.katowice@rdos.gov.pl). W czasie wizyty  konieczne 

będzie zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem 

epidemii, w tym zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym 

oraz przebywanie w rękawiczkach ochronnych.  

Jednocześnie zachęcamy do innych form komunikacji z urzędem (poczta elektroniczna, 

platforma ePUAP, elektroniczna skrzynka podawcza) oraz form dostarczania przesyłek 

(poczta tradycyjna, przesyłka kurierska).   

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie 

internetowej http://katowice.rdos.gov.pl/kontakt 
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