
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wydział Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informujemy, iż:

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  w   zakresie  danych  przetwarzanych  w  ramach  realizacji  zadań
Wydziału Ochrony Środowiska a jest: Starosta Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a.

Administrator – Starosta Łęczyński wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Anna Obel-Szurek, z którym może
się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl lub pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 95a,
21-010 Łęczna.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  
na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez
Starostwo Powiatowe w Łęcznej ustawowych zadań publicznych, określonych w szczególności  w  ustawie z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  odbywa  się  w  celu  realizacji  zadań  Wydziału  Ochrony  Środowiska

obejmujących w szczególności:

 sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

 przyjmowania  zgłoszeń  instalacji,  z  których  emisja  nie  wymaga  pozwolenia,  mogących  negatywnie

oddziaływać na środowisko

 sporządzenia oraz prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz

z dokonywaniem identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

 sporządzania decyzji administracyjnych w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu,

 sporządzania decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

 sporządzania decyzji  oraz pism zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

 sporządzania decyzji ustalających kierunek i termin wykonania rekultywacji,

 sporządzania decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną,

 sporządzania  postanowień  w  sprawie   uzgadniania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  w  zakresie  ochrony

gruntów rolnych,

 sporządzania decyzji zbierania odpadów, przetwarzania odpadów, zbierania i przetwarzania odpadów

 zatwierdzenia statutu spółek wodnych,

 sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

 wydawania zaświadczeń na podstawie art. 37a ust.1 pkt. 3 i ust.2 ustawy o lasach

 sprawowanie  nadzoru nad  lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 sporządzanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności

Skarbu Państwa,

 sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie posiadających uproszczonych planów urządzenia lasu,

 wyznaczanie  drzew  do  wycięcia,  legalizacji  pozyskanego  drewna  oraz  wydawanie  świadectw  legalności

pozyskania drewna,

 przygotowanie  dokumentacji  niezbędnej  do  wydania  decyzji  z  zakresu  prowadzenia  prawidłowej

 i racjonalnej gospodarki leśnej,
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 przygotowanie decyzji w sprawie ponownego założenia upraw leśnych i pielęgnacji tych upraw,

 dokonywanie  oceny  udatności  upraw leśnych zalesionych  na  podstawie  przepisów o  wspieraniu  rozwoju

obszarów  wiejskich  ze  środków  pochodzących  z  Sekcji  Gwarancji  Europejskiego  Funduszu  Orientacji  

i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 wydawanie  koncesji  na  wydobywanie  kopalin  pospolitych,  na  powierzchni  nie  przekraczającej  2  ha  

i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

 przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, 

 sprawowanie kontroli i nadzoru w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

 przenoszenie koncesji na rzecz innego przedsiębiorcy,

 wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych,

 analiza  i  zatwierdzanie  dokumentacji  geologicznych  złóż  kopalin,  hydrogeologicznych,  geologiczno  –

inżynierskich i innych,

 ustalenie w drodze decyzji wysokości opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny bez wymaganej

koncesji,

 kontrola  dokonywanych  wpłat  półrocznych  opłat  eksploatacyjnych  oraz  informacji  przedłożonych  przez

przedsiębiorców wydobywających kopalinę pospolitą,

 przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.

 ocena stanu zdrowotnego drzew wnioskowanych do wycinki z terenu nieruchomości, których właścicielem

jest gmina,

 wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew z terenu nieruchomości, których właścicielem jest gmina.

 prowadzenie rejestru posiadaczy żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom wymienionych  

w przepisach Unii Europejskiej na podstawie art. 64 ustawy o ochronie przyrody.

 wydawanie i ewidencja kart rejestracyjnych sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

 wydawanie kart wędkarskich oraz  ich ewidencja,

 przygotowanie dokumentów i pism dotyczących działalności Społecznej Straży Rybackiej, 

 wydawanie legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej,

 prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i naliczaniem czynszów za obwody łowieckie,

 wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszanców

 składania oświadczeń o zakazie wykonywania polowania nie nieruchomości,

  wydawanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  w przypadku  scalania,  wymiany  lub  podziału

gruntów,

 prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

i jego ochronie w zakresie realizowanych zadań, 

 udzielanie informacji z dokumentów zawierających informację o środowisku,

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych  

za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,



 wydawanie  zgody  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  na  odstępstwo  od  odległości  i  warunków

dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach o transporcie kolejowym, 

 wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń zintegrowanych,

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez czas niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania,  

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.W przypadku,

w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2

lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych

osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania

danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


