Znak sprawy: OLl-1I1.7620.5.2020.KS.7

Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 0 inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Oz. U. z 2019 r. poz. 1554, z pMn. zm.)
oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEi!powania administracyjnego
(Oz. U. z 2020 r., poz. 256 z pMn. zm.), a takze art. 72 ust. 6 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostEi!pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczer'lstwa
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziafywania na srodowisko (Oz. U. z 2020 r. poz. 283,
z pMn. zm.),

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
zawiadamia, ze Minister Rozwoju wydal decyzjEi! z dnia 2 pazdziernika 2020 r., znak:
OLl-1I1.7620.5.2020.KS.6, uchylajqcq w cZEi!sci i orzekajqcq w tym zakresie co do istoty sprawy,
a w pozostafej cZEi!sci utrzymujqcq w mocy decyzjEi! Wojewody Mazowieckiego Nr 14/SPEC/2020 z dnia
4 marca 2020 r., znak: WI-I.747.3.4.2020.JK, 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszqcej
inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbi6rka istniejqcego gazociqgu wysokiego cisnienia ON500 MOP
5,0 MPa oraz budowa odcinka gazociqgu wysokiego cisnienia ON500 MOP 8,4 MPa relacji
Rembelszczyzna - Wron6w na przekroczeniu rzeki Wilga".
Z tresci q decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 pazdziernika 2020 r. oraz aktami sprawy mozna zapoznac
siEi! w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, ul. Chafubir'lskiego 4/6, w dni robocze,
w godzinach od 9.00 do 15.30, po wczesniejszym um6wieniu sie telefonicznie pod numerem telefonu (022)
522 52 00, jak r6wniez z tresci q ww. decyzji - w urzEi!dzie gminy wfasciwej ze wzglEi!du na 10kalizacjEi!
inwestycji, tj. w UrzEi!dzie Miasta Garwolin.
Ponadto informujEi!, iz wlasciwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do tresci rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 6 pazdziernika 2020 r. w sprawie szczeg6fowego zakresu dziafania
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Oz. U. z 2020 r. poz. 1718) - jest obecnie Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii.
Oata publikacji obwieszczenia: 20 pazdziernika 2020 r.

MINISTER ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII
z up.
Barttomiej Szczesniak

Zalctcznik: informacja 0 przetwarzaniu danych osobowych.
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Zalqcznik do obwieszczenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
znak: DLI-ili. 7620.5.2020. KS. 7

Informacja

0

przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Oz. U. L 119 z 4 maja 2016, z p6Zn. zm.), zwanego dalej "RODO", informuj~, ze:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
z siedzibq w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 3/5, kancelaria@mr.gov.pl, tel. +48411 500123.

2.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii:
Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyzy 3/5,
00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mr.gov.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe b~dq przetwarzane na podst. art. 6 ust.
lit. c RODO,
tj. wypelnienia obowiqzku prawnego ciqzqcego na administratorze, w celu prowadzenia
post~powan administracyjnych realizowanych na podst. przepis6w ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6Zn. zm.), dalej
"KPA", oraz w zwiqzku z ustawq z dnia 24 kwietnia 2009 r. 0 inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Oz. U. z 2019 r., poz. 1554,
z p6zn. zm.), a takZe ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na
srodowisko (Oz. U. z 2020 r. poz. 283, z p6zn. zm.).

4.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5.

W zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu wskazanym powyzeJ,
Pani/Pana dane mogq bye udost~pnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc6w. Odbiorcami
danych mogq bye:
a) strony i inni uczestnicy

post~powania

administracyjnego w rozumieniu przepis6w KPA;

b) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajqce
na zlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re wynikajq z przepis6w
powszechnie obowiqzujqcego prawa;
c)

inne podmioty, w tym dostawcy uslug informatycznych, kt6re na podstawie stosownych um6w
podpisanych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, przetwarzajq dane osobowe, dla
kt6rych Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

6. Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych jest r6wniez Wojewoda Podlaski, w zwiqzku z korzystaniem
przez Administratora z systemu elektronicznego zarzqdzania dokumentacjq (EZD PUW).
7. Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane przez okres niezb~dny do realizacji celu ich
przetwarzania, nie kr6cej niz okres wskazany w przepisach 0 archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Oz. U. 2020 r. poz. 164).
8. Przysluguje Pani/Panu:
a)

prawo do zqdania od Administratora
informacji 0 ich przetwarzaniu;

b) prawo do ich sprostowania, jesli Sq
niekompletne;
c)

dost~pu

bl~dne

do tresci swoich danych osobowych oraz

lub nieaktualne, a takze uzupelnienia jezeli Sq

prawo zqdania ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem art. 2a § 3 KPA - wystqpienie
z zqdaniem nie wplywa na tok i wynik post~powania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie

b~dq

przekazywane do panstwa trzeciego.

10. Pani/Pana dane nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym r6wniez profilowaniu.
11. W przypadku powzi~cia informacji 0 niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju,
Pracy i Technologii PanilPana danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urz~du Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

