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SR.6251.3.2021 Gliwice, 25.07.2022 r. 

nr kor. UM.809651.2022/AS 111111111111111111111111111111111111111 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: SR.6251.3.2021 

Zawiadomienie 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
ze zmianami) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia o zebraniu 
materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie 
nałożenia na spółkę S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: . 
ul. Rubinowa 2A, 44-121 Gliwice, obowiązku ograniczenia 
oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia spowodowanego 
działalnością tej spółki polegającą na wykonywaniu operacji lotniczych 
przy użyciu samolotów typu Technoavia SMG 92 o numerach 
rejestracyjnych HA-YDN i HA-YDM, które należą do tej spółki. 

W oparciu o ww. przepis stronom przysługuje prawo czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania, w tym możliwość 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. 

Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można 
zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
w Gliwicach, w godzinach pracy tutejszego urzędu, po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu terminu, tel. 32 238 54 45. 

Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy wnieść na piśmie 
powołując się na znak niniejszego pisma w terminie do dnia 
30.08.2022 r. 

Po upływie tego terminu organ wyda rozstrzygnięcie zgodnie 
z zebranym materiałem dowodowym. 

Otrzymują: 

1. S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. ul. Rubinowa 2A, 44-121 Gliwice 
2. Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom 

ul. Dolna Wieś 2, 44-145 Pilchowice 
3. pozostałe strony zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku z art. 362 

ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska w drodze publicznego 
obwieszczenia 

Kopia: Wydział Środowiska wm. - aa. 
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Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.q!iwice.pl 

Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice 
Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
1. w celu realizacji zadań publicznych: ,,Wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu" 
2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska U.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami) -
dotyczących wydawania decyzji na podstawie art. 362 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, 
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych teleinformatycznych, 

w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 

Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień wystąpienia z żądaniem dostępu 
do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa 
do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 

1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 

2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może 
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz mieiskich iednoslek organizacvinvch") są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarzadzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 12 08 2019 r . 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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