
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW

O B W I E S Z C Z E N I E
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 7 kwietnia 2022 r., znak: WOOŚ.420.19.2021.JS.28

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 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 2021 r. poz. 2373 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, 

podaję do publicznej informacji, co następuje:
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystępuje do procedury udziału 

społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy 
Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 według wariantu PN4”;

 Ww. postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 17 czerwca 2021 r. Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentującego Skarb Państwa. Inwestor 
w ww. wniosku z dnia 17 czerwca 2021 r. zawnioskował o nadanie rygoru natychmiastowej 
wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Wniosek formalnie został uzupełniony w dniu 9 lipca 2021 r. w odpowiedzi 
na wezwanie tutejszego organu z dnia 25 czerwca 2021 r.;

 Do wniosku załączony został Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12” [Transprojekt Gdański 
Sp. z o.o.; dokument opracowany przez zespół projektowy pod kierownictwem Anny 
Dabrowskiej-Banach, w skład którego wchodzili następujący autorzy ww. raportu: Paulina 
Brodzicka, Magdalena Elżanowska, Rafał Fabrykiewicz, Przemysław Gawęcki, Alicja 
Kaczmarczyk-Guzik, Maciej Szustak; Gdańsk, listopad 2021 r.]. Pismem z dnia 8 listopada 
2021 r., pismem z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz pismem z dnia 28 stycznia 2022 r. do tutejszego 
organu składano uzupełnienia oraz wyjaśnienia do uwag zawartych w pismach Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu: z dnia 4 października 2021 r. oraz z dnia 
17 stycznia 2022 r., a pismem z dnia 11 marca 2022 r. złożono wyjaśnienia oraz odniesienie się 
do uwag i wniosków złożonych w toku postępowania;

 Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ujednoliconym 
raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem: 
149/2021 i 150/2021 (www.ekoportal.gov.pl);

 Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz art. 75 ust. 1a ustawy ooś, organem 
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia 
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Inwestycja kwalifikuje się
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko, wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 
Ponadto, z uwagi na zakres elementów towarzyszących oraz kolizji z planowaną drogą 
inwestycja kwalifikuje się także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko wymienianych w: § 3 ust. 1 pkt 62, pkt 88 a, c, d i e oraz § 3 ust. 2 pkt 2 
w związku § 3 ust. 1 pkt 7, pkt 32, pkt 62, pkt 67, pkt 71, ww. rozporządzenia;

 Organami właściwymi do wydania opinii oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia są: Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu 
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oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

 Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 
16 lutego 2022 r.(data wpływu 18 lutego 2022 r.), znak: ZNS.9022.5.6.2022.MŚ zaopiniował 
pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych;

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 29 marca 2022 r. 
(data wpływu: 1 kwietnia 2022 r.), znak: WR.RZŚ.4360.11.2022.AK, uzgodnił realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki realizacji i eksploatacji inwestycji; 

 Każdy może zapoznawać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym raportem o oddziaływaniu 
na środowisko) zamieszczoną na serwerze FTP (dostęp do dokumentacji zgodnie 
z Instrukcją zamieszczoną pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/rok-2022 
przy obwieszczeniu) oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
Al. Jana Matejki 6, 50–333 Wrocław;

 Od dnia 14 kwietnia 2022 r. do dnia 13 maja 2022 r. (włącznie) każdy może zgłaszać uwagi
i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl, a także za pomocą 
innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego 
organu.

 Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt sprawy proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie 
takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres 
sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400).

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Naczelnik Wydziału Ocen
Oddziaływania na Środowisko

Łucja Czarnomska-Kurowska

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Upubliczniono poprzez……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Od dnia………………. Pieczęć urzędu: 

Do dnia……………………. 

Podpis:…………………..…….. 

Otrzymują z prośbą o upublicznienie w sposób zwyczajowy przyjęty od dnia 12 kwietnia 2022 r. i do dnia 
13 maja 2022 r. (włącznie) w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości właściwej ze względu na 
przedmiot postępowania (wraz z podaniem sposobu oraz terminu): 

1. Wójt Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice - wysyłka e-PUAP
2. Wójt Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, wysyłka e-PUAP
3. Prezydent Miasta Głogowa, Rynek 10, 67-200 Głogów – wysyłka e-PUAP
4. Wójt Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla – wysyłka e-PUAP
5. Wójt Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów – wysyłka e-PUAP

Ponadto obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu oraz publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ (https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/rok-2022) i w prasie.
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