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WOOS.420.226.201 S.MRe

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w zwiazku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zwanej dalej w skrocie k.p.a.,
w zwiazku z art. 74 ust. 3 wnawiazaniu do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zwanej dalej
w skrocie ustawa oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71), w nawiazaniu downiosku Gminy Ostrowek, reprezentowanej przez pelnomocnika — Pania
Anne Nowakowska, z 26 listopada 2018 r., w sprawie wydania decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyiqczami
w m.: Skrzynno i Rudlice"

zawiadamiam, ze:

1) wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla powyzszego przedsiewziecia,

2) zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy oos, organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla powyzszego przedsiewziecia jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,

3) zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos organem wtasciwym do wydania opinii w sprawie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko powyzszego przedsiewziecia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na srodowisko jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,

4) zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oos organem wtasciwym do wydania opinii w sprawie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaJywania na srodowisko powyzszego przedsiewziecia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na srodowisko jest Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu,

Wskazuie dzieri publiczneeo ogloszenia: 10 grudnia 2018 r.

Jednoczesnie inforniuje, ze zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postepowania moga zapoznac
sie z aktami sprawy, uzyskac wyjasnienia w sprawie, sktadac wnioski i uwagi w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pietro XII,
pokoj 1216, od poniedzialku do pi^tku, w godzinach 7:30 - 15:30, tel. (42) 66 50 382.

POUCZENIE

Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogtoszenia.
Zawiadamiam dodatkowo, ze 25 maja 2018 r. zaczeto obowiazywac rozporzadzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych wzwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane popularnie, jako
,,RODO")- RODO reguluje obowiazek informacyjny wobec osob fizycznych, ktorych dane
osobowe sa w RDOS w Lodzi przetwarzane zarowno wprzypadku, gdy sa od nich pozyskane jak
i w przypadku pozyskiwania tych danych w sposob inny niz odosoby, ktorej dane dotycza.

Regionalna Dyrekeja Oehrony Srodowiska w Lodzi-90-113 L6di. ul. Traugulta 25, tel: n48 (42) 665-03-70, fax +48 (42) 665-03-711



Biorac pod uwage powyzsze zawiadamiam, ze Administratorem Paristwa danych
osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi z siedziba w Lodzi przy
ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz, e-mail: sekretariat.Iodz@rdos.gov.pl. Nasze dane kontaktowe mo/nu
sprawdzic pod adrcsem http://lodz.rdos.gov.pl/kontakty-2017. Kontakt z inspektorem ochrony
danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi nastepuje za pomocij adresu e-mail:
inspektor.ochrony.danych.lodz@rdos.gov.pl.

Podstawa przetwarzania danych osobow>'ch przez RDOS w Lodzi jest wypelnienic
obowiazku ustawowego. Czas przez jaki bedziemy przetwarzac dane osobowe jest uzaiczniony od
podstawy prawncj stanowiacej legalna przeslank^ przetwarzania danych osobowych przez RDOS
w Lodzi. Panstwa dane zawszc beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu
przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.
Zgodnie z RODO, przystuguja Paristwu uprawnienia zwiazane z przetwarzaniem danych
osobowych: zadanie od administratora dostepu do danych osobowych, zadanie od administratora
sprostowania danych osobowych, zadanie od administratora usuniecia danych osobowych, dla
przypadkow okreslonych w art. 17 RODO, zadanie od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, dla przypadkow okreslonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, dla przypadkow okreslonych w art. 21 RODO, wniesienie skargi
do organu nadzorczego — do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Dane moga zostac
przekazane innym organom publicznym, o ile: sa one upowaznione do tego obowiazujacymi
przepisami, realizuja^ obowiazek prawny ciazacy na administratorze danych osobowych,
przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazujacego z odpowiedzialnosci za ich przetwarzanie.
Panstwa dane nie beda przekazywane do paristw trzecich. Dane zbierane przez Regionalnego
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi nie beda poddawane profilowaniu. Pod adresem
https://Iodz.rdos.gov.pl/polityka-prywalnosci-2 znajduje sie Polityka prywatnosci wdrozona przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi. Zobowiazujemy sie do regularnego
przegladu Polityki prywatnosci i jej kazdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaze sie to niezbedne
z uwagi na zmiane przepisow prawa, orzecznictwo sadow i organow odpowiedzialnych za nadzor
nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zastrzegamy rowniez mozliwosc
zmiany niniejszej Polityki prywatnosci w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, ktorej
przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wptywa na brzmienie niniejszego-dokumentu),
atakze w przypadkach zmiany celow lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych
osobowych.
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