
INWESTYCJI I ROZWOJU

DLl-II.4620.1.2018.ML.9

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), i art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z późn.zm.),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: DLI-Il.4620.1.2018.ML.8, zmieniającą
decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju 2 19 lutego 2018 r., znak: DLI.1.6620.14.2017.AN.30, uchylającą
w części i umarzającąwtym zakresie postępowanie organu I instancji, uchylającą w części i orzekającą
w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody
Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: Wl-IV.747.1.2.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4
MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice
- Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego,
opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (odcinek Pałecznica - Sławków)”, na terenie województwa
małopolskiego, sprostowaną postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.,
znak: WI-IV.747.1.2.2017, w części dotyczącej działki nr 312, z obrębu 0018 Ulina Wielka, jedn. ewid.
Gołcza, powiat miechowski, działki nr 293/1, z obręb 0001 Bolesław, jedn. ewid. Bolesław, powiat
olkuski i działki nr 341, z obrębu 0015 Troks, jedn. ewid. Olkusz, powiat olkuski.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak
również z treścią decyzji (bez załączników) - w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację
inwestycji, tj. Urzędzie Gminy Gołcza, Urzędzie Gminy Bolesław oraz Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz.

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
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Załącznik do obwieszczenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju
znak: DLi-ll.4620.1.2018.ML.9

Informacja o przetwarzaniudanych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 95/46NVE
(Dz. U. L 119 z 4 maja 2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

2) dane kontaktowe do inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor
Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres
e-mail: IOD@miir.gov.gi;

3) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych
na podstawie przepisów prawa - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;

4) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
tychże danych osobowych są strony postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie
ustaw, o których mowa w ww. pkt 3, i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww.
postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli,
świadkowie);

5) dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju 2 dnia 16 kwietnia
2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. MIiR, poz. 10), wydanym na podstawie art. 6 ust. 1 i 1a
oraz 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO)
oraz sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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