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SR.6220.1.67.2021 Gliwice, 13.12.2021 r. 

n, koc. UM.1306318,2021/AS 111111111111111111111111111111111111111 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: SR.6220,1.67.2021 

Zawiadomienie 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
ze zmianami) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia o zebraniu 
materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym 
prowadzonym na wniosek z dnia 08.10.2021 r. (uzupełniony przy 
piśmie z dnia 25.10.2021 r.) spółki: Europa Centralna Sp. z o.o., 
z siedzibą: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, w imieniu której działa 
Pan Dawid Surzyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczami 
socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, 

towarzyszącą przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, na działkach 
535, 536, 534, 550/2, 540/2, obręb Ligota Zabrska". 

W oparciu o ww. przepis stronom przysługuje prawo czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania, w tym możliwość 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. 

Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można 
zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
w Gliwicach, w godzinach pracy tutejszego urzędu, po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu terminu, tel. 32 238 54 45. 

Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy wnieść na piśmie 
powołując się na znak niniejszego pisma w terminie do dnia 
07.01.2022 r. 

Po upływie tego terminu organ wyda rozstrzygnięcie zgodnie 
z zebranym materiałem dowodowym. 

Z up. Prezyclent f-,.fj1ast~1 

Otrzymują: 
1. Pan Dawid Surzyn - pełnomocnik wnioskodawcy 

adres do korespondencji: Kwadrat Polska Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki le, 44-100 Gliwice 

2. pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie 
zgodnie z art. 49 k.p.a. 

Kopia: Wydział Środowiska wm. - aa. 
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I 

mailto:pm@um.gllwice.pl
http:www.gliwice.eu
mailto:boi@um.gliwice.pl


lf\lFÓRMAC~A SZCZEGÓŁOl!',IA Ó OCHRONIE DANY Cl-I OSÓBOwYCH 
ZBIERANYCI-I PRZEZ URZĄD MIEJSKJ W.GLIWICACH' 

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
ul. Zw ci siwa 21, 44-100 Gliwice 

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl 
Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu 
Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54)wskazując formę, 
w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
s osobu udzielenia od owiedzi. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
3. w celu realizacji zadań publicznych: ,,Wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach" 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO) oraz: 
na podstawie 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 U-l. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)
art. 73 ust. 1 

Organ prowadzący postępowanie oraz podmioty świadczące wsparcie techniczne dla 
systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są 
przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie b d ane do aństwa trzecie o 
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji 

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 
Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony 
zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 
szcze ólne stanowi inacze·. 

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 
(poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub 
o raniczenia ich rzetwarzania, 
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest 

wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej 
wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych 
do momentu ·e· w cofania. 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim 

w Gliwicach, 
drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie 
SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektroniczn m. 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
któ m ·est Prezes Urz du Ochron Dan eh Osobow eh. 
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, 

gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim 
przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia 
umowy, uniemożliwi jej zawarcie. 
Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest 
z oda, uniemożliwi realizac· usłu i. 

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich 
jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z 
ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 12.08.2019 r. 

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 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 przeplyv1u takich danych 
oraz uchylenia dyreklyv,.ry 95/46/\NE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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