
 

 

OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH 

 
WOOŚ.420.8.2018.JB.15 

    z dnia   10  lipca  2018 r. 
 
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust 1 ustawy 2 dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1405 ze zm.),  
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego 
„Katowice” w Pyrzowicach. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 
- budowę Płyty Postojowej Hangary - ok. 9 stanowisk dla samolotów (tzw. Płyta Modrzewie), 
- budowę Płyty Postojowej Zachód -  ok. 3 stanowiska postojowe dla samolotów,  
- rozbiórkę wału ziemnego przed terminalami, 
- budowę Bazy Technicznej, 
- rozbudowę Strefy CARGO o dwa nowe magazyny; 
2) o wszczęciu postępowania na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.                    
w Katowicach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, (wpływ do tut. 
organu 16.01.2018r.); 
3) przedmiotem postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
ww. przedsięwzięcia; 
4) organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu; 
5) o możliwości zapoznania sie z niezbędną dokumentacją sprawy, w Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 407, w godzinach 8°°- 143°, 
po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 42 06 818; 
6) o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych (w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 
e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 
fax: 32 42 06 884 

w terminie od 16.07.2018 do 16.08.2018. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Uwagi i wnioski wniesione poza ww. terminem nie będą 
rozpatrywane. 

 
 
 
 

 

mailto:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

