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WE WROCŁAWIU 
 

AL. JANA MATEJKI 6 
50-333 WROCŁAW 

 
WOOŚ.420.41.2020.JS.37         Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 
O B W I E S Z C Z E N I E 

Działając na podstawie art. 85 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 2021 r., 
poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  

podaję do publicznej informacji, iż: 
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 30 sierpnia 2021 r., 

wydał, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentującego 
Skarb Państwa, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: 
WOOŚ.420.41.2020.JS.35, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8  
na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki – 
Wrocław (Magnice) w wariancie WPR1. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności.  

• Przed wydaniem ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ uzyskał 
stanowiska: Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
we Wrocławiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

• Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem  
z dnia 13 kwietnia 2021 r., znak: ZNS.9022.5.2.2021.DG, zaopiniował pozytywnie warunki 
realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,  
ze wskazaniem zastrzeżeń. 

• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. (data 
wpływu: 26 kwietnia 2021 r.), znak: WR.RZŚ.4360.34.2021.AK, uzgodnił realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki. 

• W trybie art. 21 ustawy ooś dane o: wniosku o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
kolejno pod numerami: 246/2020, 63/2021 i 195/2021 (www.ekoportal.gov.pl). 

• Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia  
udostępniono w dniu 31 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
(http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia) na okres 14 dni. 

• Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław. Zainteresowani chcący 
uzyskać wgląd do akt 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 pomiędzy 800 – 1400). 
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