STAROSTA ZWOLEŃSKI
ul. Wł. Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń
tel. 048 676 33 89, fax: 048 676 25 20

RLOŚ.6221.6.2021

Zwoleń, 28 grudnia 2021 roku
Pan
Tomasz Grzeszczyk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„METROL” Tomasz Grzeszczyk
ul. Kochanowskiego 100
26-700 Zwoleń

W związku z dokonaną na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (t.j. w Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji
nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) oraz z § 2 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1510), zgłoszeniem instalacji do spawania zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy
ul. Kochanowskiego 100 w Zwoleniu, uprzejmie informuję o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Nr zgłoszenia: 6/2021.
Ponadto informuję, iż stosownie do zapisów art. 152 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (t.j. w Dz.U. z 2020 r. poz.1219, z późn. zm.) prowadzący instalację, z której emisja nie wymaga
pozwolenia, obowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
1. rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji;
2. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 lub 2b, albo objętych oświadczeniem,
o którym mowa w ust. 2c;
3. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany
lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, albo od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4b;
w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksplantacji instalacji lub zmiany danych,
o których mowa w 2 i 3 punkcie.

Z upoważnienia
Starosty Zwoleńskiego

Karolina Bilska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Sprawę prowadzi: Karolina Bilska
tel. /048/ 677 96 03
e-mail: k.bilska@zwolenpowiat.pl

STAROSTA ZWOLEŃSKI
ul. Wł. Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń
tel. 048 676 33 89, fax: 048 676 25 20

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając na podstawie 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 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej: „RODO” informuje się, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Starosta Zwoleński, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, tel. 48 677 96 00,
e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@zwolenpowiat.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów
prawa związanych z dokumentowaniem zgłoszenia eksplantacji instalacji, której użytkownie nie wymaga
pozwolenia, wykonywanego na postawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony
środowiska, a później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Obowiązek podania danych wynika z powyższych ustaw.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa miedzy innymi dostawcy usług hostingowych, programów dziedzinowych oraz instytucje i organy
kontroli.

