
  
 
 

REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

WE WROCŁAWIU 
 

AL. JANA MATEJKI 6 
50-333 WROCŁAW 

 
OBWIESZCZENIE 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: WOOŚ.420.36.2021.BZ.18 

 
Na podstawie art. 33 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 2022 r.,  
poz. 1029 ze 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.: „Rozbudowa lotniska Wrocław-Strachowice”, zlokalizowanego częściowo  
w gminie Wrocław oraz częściowo w gminie Kąty Wrocławskie, w ramach prowadzonego 
postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Portu Lotniczego Wrocław 
S.A. z dnia 10 września 2021 r.  

 Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, lit. e oraz lit. p 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 potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 30 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 ze zm.). Ponadto, z uwagi 
na zakres prac w obrębie elementów towarzyszących inwestycja kwalifikuje się także  
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
wymienianych w: § 3 ust. 1 pkt 58, 62, 81 ww. rozporządzenia;  

 Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko są: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojskowy Inspektor 
Sanitarny Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu;  

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 10 grudnia 2021 r., znak: 
WR.RZŚ.435.35.2021.JT stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na 
konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownych 
wymagań;  

 Wojskowy Inspektor Sanitarny Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej  
we Wrocławiu opinią Nr 37/WIS/BUD/2018 z dnia 20 grudnia 2021 r., stwierdził,  
iż przedmiotowa inwestycja wymaga opracowania raportu oceny oddziaływania  
na środowisko;  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w ustawowo przewidzianym 
terminie nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie co tutejszy organ, zgodnie  
z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, potraktował jako brak zastrzeżeń.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 1 lutego 
2022 r., znak: WOOŚ.420.36.2021.JS.8, dla ww. przedsięwzięcia stwierdził obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;  
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 Inwestor w dniu 19 maja 2022 r. przedłożył do tutejszego organu opracowanie  
pt.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie Lotniska Wrocław-Strachowice” [ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, Opole, 
kwiecień 2022 r.], zwane dalej Raportem;  

 Pismami z dnia 13 października 2022 r. i 8 grudnia 2022 r. Inwestor przedłożył 
wyjaśnienia do uwag zawartych w pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2022 r. i 25 listopada 2022 r., stanowiące 
uzupełnienia do Raportu;  

 Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu 
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o raporcie ooś 
zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerami: 149/2021, 
17/2022 i 142/2022; 

 Wojskowy Inspektor Sanitarny Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej  
we Wrocławiu w opinii Nr 2/WIS//BUD/2023 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji 
przedsięwzięcia określone w Raporcie;  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w ustawowo przewidzianym 
terminie nie zaopiniował warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych, co tutejszy organ, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, 
potraktował jako brak zastrzeżeń;  

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii 
z dnia 10 grudnia 2021 r.;  

 Każdy może zapoznawać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym Raportem) w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6,  
50–333 Wrocław, 

 Od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia 23 lutego 2023 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 

Łucja Czarnomska-Kurowska 
Naczelnik Wydziału Ocen 

Oddziaływania na Środowisko 

/podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/ 

 
Upubliczniono poprzez………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………...  
 
Od dnia………………. Pieczęć urzędu:  
 
Do dnia…………………….  
 

     Podpis:…………………..……..  

mailto:sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl
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Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 24 stycznia 2023 r. i zdjęcie po dniu 
23 lutego 2023 r. oraz o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
(wraz z podaniem sposobu oraz terminu) w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot 
postępowania:  

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - wysyłka e-PUAP 

2. Prezydent Wrocławia - wysyłka e-PUAP 
 

Ponadto obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu oraz publikuje 

w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ (www.wroclaw.rdos.gov.pl) i w prasie. 
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