
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW

WOOŚ.4221.65.2022.ASA.9                                      Wrocław, dnia 2 listopada 2022 r.

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

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zwaną dalej ustawą Kpa, 
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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam strony 
postępowania, iż pismem z dnia 2 listopada 2022 r., znak: WOOŚ.4221.65.2022.ASA.8, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zgodnie z art. 133 ustawy Kpa, 
przekazał Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zażalenie Fundacji „EKO 
PATROL DOLNY ŚLĄSK” na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak: WOOŚ.4221.65.2022.ASA.5, uzgadniającego 
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem 
Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice na 
Dolnym Śląsku”.

Jednocześnie proszę Burmistrza Miasta Świebodzice o przekazanie informacji na piśmie 
o terminie i sposobie upublicznienia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Łucja Czarnomska-Kurowska
Naczelnik Wydziału Ocen

Oddziaływania na Środowisko

/podpisano kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym/

Upubliczniono poprzez…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

od dnia:…………….. do dnia…………….....(włącznie).                              Pieczęć urzędu:

Podpis:…………………..………….

Otrzymuje z prośbą o upublicznienie w sposób zwyczajowo przyjęty na okres pełnych14 dni:                                           
1. Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice – wysyłka poprzez ePUAP

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu od dnia 3 listopada 2022 r. do dnia 17 listopada 2022 r. (włącznie).
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą 
we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora następuje za pomocą adresu 
e-mail: iod@wroclaw.rdos.gov.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego   na administratorze 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a brak ich przekazania uniemożliwi realizację tych zadań.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą, przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu, chyba 

że konieczność ujawnienia posiadanych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą 
zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

1) są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, 
2) realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, 
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4) w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych. 

7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane zbierane przez Administratora Danych nie będą 
poddawane profilowaniu.

8. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań oraz obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

9. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw.
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