
 

 

OBWIESZCZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA  

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W KATOWICACH 

znak WOOŚ.420.159.2018.MK2.9 z 8 stycznia 2019 roku 
 

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust 1 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081  ze zmianami),  

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

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu 
przepływowego) poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy na terenie miasta Gliwice” 
w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  
tego przedsięwzięcia z 8 czerwca 2018 r. zn. WOOŚ.4233.4.2017.MK2.20, 

2) postępowanie o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  
ww. przedsięwzięcia wszczęto na wniosek z 31 października 2018 r. Prezydenta Miasta 
Gliwice,  

3) przedmiotem postępowania jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) planowanego do 
zlokalizowania w Gliwicach poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy. 
Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 
w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 i 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71) do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko., 

4) organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach, organami właściwymi do wydania opinii i dokonania 
uzgodnienia są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 
i Dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Zlewni w Gliwicach, 

5) każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dostępnymi dokumentami zebranymi 
w przedmiotowej sprawie. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 8:00 do 14:00, pokój nr 318b w okresie wskazanym w pkt. 6) 
niniejszego obwieszczenia (poniżej), 

6) wyznacza się trzydziestodniowy okres od 21 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r., 
w którym można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia 
(w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Plac Grunwaldzki 8-10 

40-127 Katowice 

e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 

fax: 32 42 06 884 

e-PUAP: /RDOSKAT/skrytka 

mailto:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl


 

 

7) informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, 
zawarte będą w uzasadnieniu decyzji, 

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, wskazanego powyżej, 
pozostaną bez rozpatrzenia. 


