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WONS-OŚ.420.23.2018.JR.7   

 

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE  
 

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zwanej ustawą OOŚ, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Szczecinie  

zawiadamia wszystkie strony 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojcieszyn - zadanie 1”, planowanego do realizacji przez 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. 

Z uwagi na fakt, iż działka nr 19 obręb Wojcieszyn, na której zlokalizowana jest część przedsięwzięcia, 

zgodnie z decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez 

które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz.Min.Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.) 

zakwalifikowana została do terenów zamkniętych, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy OOŚ, organem właściwym do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) inwestycja należy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   

Niniejszym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - 

osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 ww. ustawy mają możliwość: czynnego udziału  

w każdym stadium postępowania, zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie, 

wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków.  

Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91 43-05-221,  

w godzinach pracy organu. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.   

z  2017 r.,  poz. 1257  ze  zm.)  obwieszczenie uznaje  się  za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia, tj. od dnia 13 sierpnia 2018 r.  

 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

  w Szczecinie 

      Aleksandra Stodulna 

 

 

 

 

 



W załączeniu informacja wynikająca z treści art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 

 

Informacja wynikająca z treści art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43 05 200, fax: 91 43 

05 201, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie podane są na stronie internetowej RDOŚ w Szczecinie: 

http://www.szczecin.rdos.gov.pl/kontakt.   

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie następuje za 

pomocą adresu e-mail: iod.szczecin@rdos.gov.pl; pod numerem telefonu: +48 91 43 05 232 lub pisemnie pod 

adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w celu 

przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojcieszyn - zadanie 1”, w związku z art. 71 ust. 2 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1405, ze zm.). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących kategoriach danych osobowych: numer działki 

ewidencyjnej, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko, adres do korespondencji, charakter stanu władania. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony postępowania, organy biorące udział  

w postępowaniu, operator pocztowy Poczta Polska, archiwum państwowe. Dane Pani/Pana mogą być 

udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie podmiotom i organom 

upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.). Podane dane Pani/Pana 

mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie podmiotom i organom, 

którym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić 

dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom i organom 

uprawnionym do otrzymania od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie danych osobowych lub 

uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji 

wynikającego z przepisów prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Źródłem Pani/Pana danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ 

prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania, jednostki samorządu 

terytorialnego, sądy powszechne lub też pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych. 

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
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