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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:
strony postępowania administracyjnego. na podstawie art. 74 ust, 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko
(jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) — dalej zwanej ustawą oos, w związku z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z2018 r., poz. 2096 ze zm.) — dalej zwanej Kpa, że 5 czerwca 2019 r. została wydana
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.420.169.201B.MP1.20, dla
planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum przesiadkowego w rejonie dworca
kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową ukladu
komunikacyjnego",
Od w, decyzji sluży odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
wWarszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastapilo
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 49h 51 Kpa strony postępowania mogą wystąpić z wnioskiem do tut.
organu o udostępnienie odpisu decyzji wskazując sposób formę udostępnienia
Zgodnie z art. 57 5 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwolania w drodze przesylki
pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wylacznie w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego — tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. Nadanie
pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed
upływem terminu na jego zlozenie.
W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwolania.
Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania decyzja staje się ostateczna prawomocna,
2) wszystkich zainteresowanych, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy oos, o możliwości
zapoznania się z treścią w. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej wGliwicach Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. wsiedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach (Plac Grunwaldzki 8410; 40-127 Katowice), na zasadach zawartych
w DZIALE II ustawy oos.
1)

i

i

i

Wywieszono w dniach

(datę wywieszenianależy uzupełnić w dniu wywieszenia)

Pieczęć urzędu
>. „

_*

,

ma.
oś:-Sawicka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art, 13 oraz art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE
oochronie danych (Dz Urz. UE 119 z 04.05.2016) ' zwanego dalej RODO, podaję następujące
i

informacje:

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w aktach sprawy jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowrska wKatowicach z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127
Katowice, tel.: 32 4206801, fax: 32 4206884, e-mail: sekretariat.katowice@rdosgovpl.
Dane osobowe zgromadzone w aktach sprawy będą przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 lit c
RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity ogloszony w Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081 ze zm.), w celu realizaeji zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach wynikających z ww. ustaw (dane są wykorzystane w postępowaniu administracyjnym
dotyczacym wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach oraz umozliwia doręczenie
korespondencji).
Dane osobowe zgromadzone w aktach sprawy zostaly pozyskane z wniosku, pelnomocnictwa,
danych ewidencyjnych bazy EGiB oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Podanie danych jest: niezbędne do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na wniosek, zgodnie
zustawą z dnia 14 czenivca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
ogloszony w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). wzwiazku z ustawą z dnia 3 pażdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale spoleczenstwa
wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2018
r.,
poz. 2081 ze zm.).
Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt 2, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechne obowiązującego
prawa w celu archiwizacji.
Dane nie bedą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Po
Dane nie będą profilowane.
Kazdemu przysluguje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych prawo do ich
sprostowania.
10. Kazdemu przysluguje prawo do wniesrenia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony
danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi mozna uzyskać kontaktując się
zlnspektorem Ochrony Danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pod
adresem e-mail: lod katowice@rdosgovpi
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/6753 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
Z 04.05.2016).
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