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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) 
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony o wszczęciu 
postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - 
Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a., o możliwości zapoznawania 
się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub 
na piśmie, kierując korespondencję na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą organu.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się 
z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 012 619 81 33, 012 619 81 62, 
012 619 81 56).
Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie  informuje, iż o kolejnych etapach 
postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a., strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie 
pism w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od ……………….. do ……….………..                                      

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie

NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO

mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca/Pełnomocnik Wnioskodawcy.
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.,
3. OO.TŚ/EB a/a



art. 74 ust. 3 UUOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego”
art. 61 § 4 k.p.a. „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie 
osoby będące stronami w sprawie”.
art. 49 § 1 k.p.a. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach 
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego 
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”. 
art. 49 § 2 k.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel: 

12 61 98 120

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi w sprawach dotyczących środowiskowych 

uwarunkowań  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c),  e) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (w ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

- podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj. - w przypadku:

-  dokumentacji dotyczącej: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – wieczyście;

- opinii, weryfikacja postępowań, aktualność warunków – po 10 latach ekspertyza przez okres 10 lat przy czym po upływie tego okresu 

dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co do dalszego okresu jej przechowywania,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 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. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi 

realizację działań wskazanych w pkt 3.

8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
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