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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy' z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do 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 o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla 
wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz Kielce 815 D 
wszczętego na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, 
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 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) oraz składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego 
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 zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy 
w Miedzianej Górze, Urząd Gminy Masłów, Urząd Gminy Górno, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach 
oraz Urząd Miasta Kielce.

MINISTER ŚRODOWISKA
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Zawieszono dnia.........
Zdjęto dnia...................
Pieczęć Urzędu i podpis

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Minister Środowiska.
DANE KONTAKTOWE:
Ministerstwo Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (22) 36 92 900, email: kontakt 'a środowisko, gov, ni.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /M_Srodowiska/SkrytkaESP;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Ministerstwie Środowiska w Warszawie: e-mail: iod u srodowisko.gov.nl 
Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 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 (zwanym dalej RODO), w celu prowadzonego postępowania 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);

2. mogą zostać udostępniane: organom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska; organom 
odwoławczym; sądom administracyjnym;

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawne indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach określonych w RODO), 

ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - na zasadach określonych 

w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
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