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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 
ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 
z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją z dnia 3 grudnia 2020 r. (znak: DNG-1.4720.8.2020.AS) Minister 
Klimatu i Środowiska zatwierdził Projekt robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Kielce 815 D przewidzianego do realizacji 
na terenie gmin: Miedziana Góra, Masłów, Górno, Daleszyce oraz Kielce w województwie świętokrzyskim.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 76, w godzinach pracy urzędu 
(poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, oraz składać 
wnioski i zastrzeżenia w terminie 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. Sprawę prowadzi 
Pani Agnieszka Sternicka (tel. 22 369 20 45).

Zgodnie z art. 80 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego stronami 
w toczącym się postępowaniu są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości, w granicach których 
mają być wykonywane roboty geologiczne.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 
przez Urząd Gminy w Miedzianej Górze, Urząd Gminy Masłów, Urząd Gminy Górno, Urząd Miasta 
i Gminy Daleszyce oraz Urząd Miasta Kielce.
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Pieczęć Urzędu i podpis

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy ch z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 
52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie 
zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego 
w skali 1:25 000 na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 
z późn. zm.j.p] oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach2.

3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo zawarto umowy na świadczenie usług 
informaty cznych i pocztowych oraz właściwe miejscowo organy samorządu terytorialnego.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 25 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.

7) Podanie wymogiemdanych osobowych jest ustawowym.

l Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
2 Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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