Warszawa, dnia 8 marca 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOŚ-II.420.3.2022.DF.3
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., zwanej dalej „Kpa”), 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, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
zawiadamia Strony, że:
 prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 12 stycznia 2022 r., PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie – reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana
Krzysztofa Pietrasa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice - Łuków (C-E 20)" - zadanie 2
Góra Kalwaria - Łuków”; uzupełnienia przedmiotowego wniosku wpłynęły w dniach: 22 lutego
2022 r. oraz 4 marca 2022 r.
 stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2, wystąpił w dniu 8 marca 2022 r. do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz w przypadku
stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. inwestycji na
środowisko;
 stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił w dniu 8 marca 2022 r. do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko – w sytuacji stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko – o uzgodnienie w drodze stosownego postanowienia, o którym
mowa w art. 64 ust. 1c ustawy ooś;
 stosownie do art. 75 ust. 5 ustawy ooś wystąpił w dniu 8 marca 2022 r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Z treścią wniosku i z jego załącznikami zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 900-1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem
22 556-56-45 lub mailowo pod adresem hubert.dolegowski.warszawa@rdos.gov.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H.
Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: warszawa@rdos.gov.pl.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
następuje za pomocą adresu e-mail: abi.warszawa@rdos.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Warszawie innym odbiorcom:
 na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
 ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez
okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do
ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania
w sprawie.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin,
3. Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria;
4. Urzędzie Gminy Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew;
5. Urzędzie Gminy Sobienie - Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory;
6. Urzędzie Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów;
7. Urzędzie Gminy Osieck; ul. Rynek 1, 08-445 Osieck;
8. Urzędzie Gminy Pilawa; aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa;
9. Urzędzie Gminy Garwolin; ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin;
10. Urzędzie Gminy Parysów; ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów;
11. Urzędzie Gminy Borowie; ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie;
12. Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski; Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski;
13. Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski; Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski;
14. Urzędzie Gminy Stanin; Stanin 62 21-422 Stanin Powiat Łukowski;
15. Urzędzie Gminy Łuków; ul. Świderska 12, 21-400 Łuków;
16. Urzędzie Miasta Łuków; ul .Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.
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