WÓJT GMINY
WIDAWA
Widawa, dnia 29 czerwca 2021 r.
Znak: RIK.6220.4.2021.KS
DECYZJA
Na podstawie art. 155, art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 87 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zwanej dalej
w skrócie ustawą ooś, art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712), §3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 kwietnia 2021 r., Pana Zbigniewa Parzybuta, Kierownika Referatu
Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Widawa, złożonego w imieniu Wójta Gminy
Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa,
orzekam w następujący sposób:
zmieniam treść ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Widawa o środowiskowych uwarunkowaniach,
z dnia 22 kwietnia 2010 r., znak: RG 7624/2/2010, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach nr ewid.
549, 539, 551, 1393, 1394, 516 (obręb Widawa), w następujący sposób:
I.

punkt 1. sentencji decyzji otrzymuje brzmienie:
w miejsce:
„Realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wraz z kanalizacją deszczową
w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516
(obręb Widawa), realizowanego przez Gminę Widawa z/s ul. Rynek Kościuszki 10; 98-170 Widawa i
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”
wpisuje się:
„Realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wraz z kanalizacją deszczową
w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516,
551/4, 551/3, 551/2 (obręb Widawa), realizowanego przez Gminę Widawa z/s ul. Rynek Kościuszki
10; 98-170 Widawa i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.”

II.

W punkcie 2. sentencji decyzji, w kolejnym zdaniu, dodaje się następujący zapis:
Wskazuję na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:
1) Wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. maksymalnie 52 drzewa
i przeprowadzić poza sezonem lęgowym i rozrodczym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do
15 października włącznie. Dopuszcza się wycinkę zadrzewień w sezonie lęgowym, jednakże
planowaną wycinkę należy poprzedzić bezpośrednio ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą
brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa
planowanego do usunięcia. Nadzór ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien
zbadać każde drzewo pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu
trwałego opuszczenia gniazda lub wystąpić o stosowną derogację do organu ochrony przyrody.
2) W ramach kompensacji przyrodniczej dokonać nasadzeń zastępczych w stosunku co najmniej
jeden do jednego (za każde wycięte drzewo jedno nowe drzewo), z gatunku lipy drobnolistnej
i/lub lipy szerokolistnej. Miejsce wykonania nasadzeń rekompensacyjnych wykonać w pasie
drogowym dróg objętych przebudową i/lub w pasach drogowych dróg w obszarze gminy
Widawa.
3) W trakcie eksploatacji dróg, przy których zostaną dokonane nasadzenia zastępcze, zapewnić
stosowną opiekę i pielęgnację drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym, a osobniki
posadzone w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia,
w okresach bezdeszczowych podlewać, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego.
Terminy i częstotliwość podlewania dostosować do aktualnych warunków hydrologicznych,

pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzić tak, by dostarczać drzewom
tygodniową minimalną dawkę wody wg wzoru: 20 litrów na osobnik + 20 litrów na każde 2,5 cm
pierścienicy drzewa. Dopuszcza się także stosowanie podziemnych i naziemnych systemów
nawadniania zapewniających ww. skutek.
4) Zapewnić ochronę drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania prowadzonych prac
na etapie realizacji przedsięwzięcia poprzez:
a) owinięcie pnia matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski
powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią.
Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości
wzajemnej co 40 ÷ 60 cm;
b) prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni),
c) przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi oraz podlewanie drzewa wodą przez cały
okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych.
III.

Pozostałe warunki, w tym załączniki Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta
Gminy Widawa z dnia 22 kwietnia 2010 r., znak: RG 7624/2/2010, nie ulegają zmianie.

IV.

Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
W dniu 22 kwietnia 2010 r., Wójt Gminy Widawa wydał Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach znak: RG 7624/2/2010, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wraz z
kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach nr ewid. 549, 539, 551, 1393,
1394, 516 (obręb Widawa).
Ww. decyzja stała się ostateczna z dniem 21 maja 2010 r.
W dniu 22 kwietnia 2021 r., Pan Zbigniew Parzybut, Kierownik Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw
Komunalnych Urzędu Gminy Widawa, w imieniu Wójta Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170
Widawa, wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. decyzji w zakresie zamieszczenia zapisów dotyczących wycinki
52 szt. drzew kolidujących z planowaną jezdnią lub chodnikiem na działkach o nr ewid. 1394, 539, 549,
551/3, 551/4. Jednocześnie poinformowano, iż wskutek podziałów nieruchomości, jakie miały miejsce
w minionych latach, powstały działki o innej numeracji niż w w/w decyzji. Zgodnie z aktualną stanem
ewidencyjnym inwestycja jest zlokalizowana na działkach: 516, 531/1, 539, 549, 551/2, 551/3, 551/4, 1370,
1393 i 1394 w obrębie Widawa. Miejsce lokalizacji i zakres rzeczowy jest tożsamy z treścią przywołanej
decyzji środowiskowej.
Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane, o których mowa w §3 ust.
2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „polegające na rozbudowie, przebudowie
lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu
część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile
zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż,
sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”
oraz „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy
dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 23) „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie
za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony”. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła
prawo jest spełnienie następujących przesłanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach
szczególnych.
Za zmianą przemawia interes społeczny ponieważ inwestycja przedmiotowa stanowi inwestycję celu
publicznego o znaczeniu lokalnym. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak sprzeciwu

przepisów szczególnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), której art. 87 stwierdza,
że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „art. 155 ustawy Kodeks
Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie
strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na
którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”. Z przytoczonego wyżej
przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, a ponadto wyłącza
konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu.
Jednocześnie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie (…), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również do zmiany decyzji w trybie
art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją
przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, celem wydania
opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na
środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem znak PPIS.ZNS.460.12.2021
z dnia 29 kwietnia 2021 r. odstąpił od konieczności przeprowadzania postepowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię znak
WOOŚ.4220.331.2021.MGa.2 z dnia 2 czerwca 2021 r., iż dla przedsięwzięcia polegającego
na Przebudowie dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach
nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516, 551/4, 551/3, 551/2 (obręb Widawa), nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Sieradzu z dnia 7 czerwca 2021 r., znak PO.ZZŚ.5.435.216.2021.AC nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z 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.
247 ze zm.) zastosowano przepisy art. 49 kpa. Wójt Gminy Widawa zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zamiennej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia obwieszczeniem znak: RIK.6220.4.2021.KS z dnia
16 kwietnia 2021 r. podanym do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy kpa. W obwieszczeniu
poinformowano strony postępowania o przysługującym prawie do czynnego udziału w każdym stadium
postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Widawa. Informację
o prowadzonym postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją zamieszczono także na
tablicy ogłoszeń sołectwa Chociw. Nie wpłynęły żadne podania, wnioski, skargi ani uwagi dotyczące
przedmiotowej sprawy.
Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzący postępowanie stosownie do art. 10 § 1 kpa,
zawiadomił obwieszczeniem znak: RIK.6220.4.2021.KS z dnia 8 czerwca 2021 r. strony postępowania
o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu w terminie
2 dni od daty doręczenia obwieszczenia, podanym do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 § 1 kpa.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi czy podania.
Inwestycja jest realizowana etapowo. Na przestrzeni lat 2010-2020 została wybudowana kanalizacja
deszczowa dla całości obszaru osiedla oraz drogi o nawierzchni bitumicznej większości ulic. W bieżącym
roku Wnioskodawca będzie realizował ostatni fragment obejmujący budowę nawierzchni asfaltowej wraz
z chodnikami o długości 910 m, których przebieg koliduje z planowanymi do usunięcia drzewami, skąd
konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi proponowana zmiana nie będzie
znacząca, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko na trenie objętym przedsięwzięciem oraz na
tereny sąsiadujące.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Lipowej, Leśnej, Sosnowej, Jodłowej, Modrzewiowej
(drogi gminne) i odcinków dróg wewnętrznych w Widawie w istniejącym pasie drogowym. Długość odcinków
przebudowywanych dróg wynosi ok. 1,8 km. Nieruchomości, na których planowane jest przedmiotowe
przedsięwzięcie, dz. nr ewid. 516, 531/1, 539, 549, 551/2, 551/3, 551/4, 1370, 1393, 1394, obręb Widawa,
stanowią pas drogowy przedmiotowych dróg i dróg wojewódzkich w zakresie skrzyżowań. Przedmiotowe
odcinki dróg stanowią drogi osiedlowe z ruchem pojazdów o charakterze dojazdowym do posesji.
Po obu stronach ulic Leśnej i Lipowej występują liczne młode drzewa. Tereny przy drodze stanowią
nieruchomości zabudowane (zabudowa jednorodzinna), jedynie po stronie wschodniej osiedla zlokalizowany
jest teren leśny.
Wzdłuż ulic Lipowej i Leśnej zlokalizowanych jest ok. 52 kilkuletnich drzew przydrożnych (głównie lipa)
oraz pojedyncze drzewa przy pozostałych drogach. W pasie drogowym brak krzewów. W ramach realizacji
inwestycji konieczne jest usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie drogowym kolidujących z przedmiotową

inwestycją (jezdnią i chodnikami). W ramach rekompensaty za usunięte drzewa Inwestor przewiduje
nasadzenia w stosunku 1:1 za usunięte drzewa z gatunku lipy drobnolistnej i/lub szerokolistnej.
Z uwagi, iż w pasie drogowym przebudowywanej drogi, przez zbyt wąskie pasy drogowe, nie ma
możliwości nasadzeń wszystkich w przebudowywanych drogach, cześć planuje się je wykonać na obszarze
gminy Widawa, w pasach drogowych. Nasadzenia planuje się wykonać na działkach drogowych o nr ewid.
1394, 531/1 oraz 1231obręb Widawa.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż niezbędnym jest dokonanie wycinki, w czasie
umożliwiającym wybranemu już Wykonawcy, zakończenie całości prac w terminie niezagrażającym
naruszenia zapisów umowy, nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub ważny interes strony.
Planowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane jako inwestycja celu publicznego o dużym znaczeniu dla
mieszkańców osiedla w Widawie. Wnioskodawca podjął działania zmierzające do zapewnienia,
w danym czasie obsługi realizowanego przedsięwzięcia poprzez zawarcie kontraktów z podmiotami
zewnętrznymi, w szczególności dla zagwarantowania niezbędnego, specjalistycznego sprzętu i dostępności
wykwalifikowanej kadry. Długotrwałe i kompleksowe procedury uzgodnień rodzą jednak ryzyko,
iż wybrany już wykonawca, bez swojej winy nie będzie w stanie dochować terminów harmonogramu,
co może oznaczać konieczność wstrzymania prac lub nawet całkowite ich zaniechanie. Taka zaś
ewentualność stanowi zagrożenie dla wskazanego powyżej interesu społecznego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.),
kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia
dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, tut. Organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu
za pośrednictwem Wójta Gminy Widawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona ma również
prawo zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania od decyzji (art. 127a ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego). Oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze
ono do organu w terminie do złożenia środka zaskarżenia. W momencie jego złożenia w tym terminie
powoduje, iż decyzja staje się z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do
sądu. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania nie może zostać cofnięte.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności
i uprawnień osób trzecich.

WÓJT
mgr Michał Włodarczyk

Otrzymują:
1. Wnioskodawca;
2. Strony postępowania przez zawiadomienie;
3. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200
Sieradz;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku, ul. Warszawska 38, 98-100 Łask.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, tel. 43 672 10 34, e-mail:
poczta@widawa.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października
2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
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 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, 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.

