
 

 

 
OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 
 

WOOŚ.420.82.2018.AS3.2 
z 13 lipca 2018 r. 

 
 
 

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 2017 r., poz. 1405 ze zm.) – dalej 
zwanej ustawą oos, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – dalej zwanej Kpa, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek  
z 22 czerwca 2018 r. Pana Grzegorza Kudyk, działającego na mocy pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Żory, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej”. 
Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Żory, w związku 
z powyższym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy oos organem właściwym do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. 
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 ul. Dąbrowskiego 22, w dniach roboczych 
w godzinach 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  
(32) 42 06 816. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wywieszono w dniach …………………………………………… 
(datę wywieszenia należy uzupełnić w dniu wywieszenia) 

 
Pieczęć urzędu 
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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 ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 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 2017 r., 
poz. 1257 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 2017 r., poz. 1405 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 2017 r., poz. 1257 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 2017 r.,  
poz. 1405 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). 
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