
 

 

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA  

W KATOWICACH 

WOOŚ.4201.5.2017.AM.12 
    z  2 sierpnia 2018 r. 

 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), w nawiązaniu do art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1257 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że  
2 sierpnia 2018 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja 
linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – 
Cieszyn/Wisła Głębce”. 

Jednocześnie informuję, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przed 
wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) 
zasięgnął opinii, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, która znajduje się w aktach sprawy. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów  
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, 
pokój 404, w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. (32) 4206 813.  
 
 
 
 
 

Wywieszono w dniach: od…………………do……………… 

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  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 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu realizacji zadań Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wynikających z ww. ustaw (np.: dane zostaną wykorzystane 
w postępowaniu administracyjnym oraz umożliwią doręczenie Pani/Panu korespondencji). 

3. Dane osobowe zgromadzone w aktach sprawy (dotyczy osób innych niż wnioskodawca) zostały 
pozyskane  z ewidencji gruntów, przekazane przez wnioskodawcę.  

4. Podanie danych (dotyczy wnioskodawcy) jest: niezbędne do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na 
Pani/Pana wniosek, zgodnie z np.: ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego w związku z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.  

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 O4. 05.2016). 
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