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1. Urząd Gminy Oporów (ePUAP)
2. Urząd Gminy w Żychlinie (ePUAP)
3. Urząd Gminy w Bedlnie (ePUAP)
4. Urząd Gminy Zduny (ePUAP)
5. Urząd Gminy Łowicz (ePUAP)
6. Urząd Gminy Łyszkowice (ePUAP)
7. Urząd Gminy Maków (ePUAP)
8. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

w miejscu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o inwestycjach w  zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 poz. 1554 
z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), uprzejmie  proszę 
o zamieszczenie w dniach 29 lipca 2020 r. – 12 sierpnia 2020 r.:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu Gminy.

obwieszczenia Wojewody Łódzkiego, zawiadamiającego o wydaniu w dniu 21 lipca 2020 r. decyzji 
Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu 
DN 1000 Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka stanowiącego część 
gazociągu Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw 
kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”, dla odcinka nr 2 – od granicy woj.  
łódzkiego do ZZUP Pszczonów. 

Po upływie wyżej wskazanego terminu, proszę o niezwłoczne przekazanie do tutejszego 
Wydziału informacji o dokonaniu ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, jak również w  
Biuletynie Informacji Publicznej. 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału Gospodarki 
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KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 
Rozporządzenie) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Łódzki z siedzibą w Łodzi pod adresem 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

II.  Inspektorem ochrony danych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi jest Pan Jacek Woźnicki 
iod@lodz.uw.gov.pl, tel. /42/ 664-11-88.

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa1;
b. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 

przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
c. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Łódzki Urząd 
Wojewódzki w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

IV. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
mogą być:

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

b. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 
się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz archiwizacji).

VII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 24 maja 2018 r. do Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

VIII. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Łódzkim Urzędzie 
Wojewódzkim w Łodzi. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie oraz innych ustaw dziedzinowych1.

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

1 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
  Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.
  Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 

24 kwietnia 2009 r.
Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym z dnia 22 lutego 2019 r.  

  Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r.
  Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia10 kwietnia 

2003 r.
  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
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