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Kraków, dnia 16-11-2020

Pan
Tomasz Pałasiński
Dyrektor Oddziału w Krakowie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

dotyczy: uciążliwości hałasu komunikacyjnego od drogi krajowej DK7 w miejscowości Gaj

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w załączeniu przekazuję według
właściwości petycję Pana Kacpra Krawczyka z dnia 3 listopada 2020 r., przesłaną do tut.
Inspektoratu drogą elektroniczną, dotyczącą negatywnego wpływu hałasu z drogi krajowej DK7
w miejscowości Gaj – do załatwienia zgodnie z kompetencjami.
Ocena uciążliwości tego typu hałasów oraz ewentualne działania administracyjne odnośnie
realizacji zabezpieczeń akustycznych (ekranów) nie leżą w kompetencji tut. Inspektoratu tylko
zarządzającego przedmiotową drogą oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Przedmiotowe
zagadnienie należy rozpatrywać w kontekście map akustycznych oraz programu ochrony
środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego w oparciu o ocenę emisji hałasu dla
dróg publicznych o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów pojazdów rocznie.
Powyższa sprawa należy więc do kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Z uwagi na interwencyjny charakter sprawy proszę o pisemną informację o podjętych
działaniach.
Zał. petycja p. Kacpra Krawczyka z dnia 3 listopada 2020 r.

z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
mgr inż. Ryszard Listwan
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska
dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:
1. Adresat + zał. (ePUAP)
2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków + zał. (ePUAP)
3. Pan Kacper Krawczyk
ul. Myślenicka 77, 32-031 Gaj (ePUAP)
4. WI a/a
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Informacja
1.

Zgodnie z przepisami 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) oraz
przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych informuję, iż:
a) Administratorem Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie jest
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5, tel. (12) 422 48
95, e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
c) Kategoriami przetwarzanych danych osobowych będą imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
kontaktowe oraz inne niezbędne dane osobowe wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
d) Odbiorcami danych osobowych mogą być strony oraz inni uczestnicy postępowania podczas realizacji
ustawowych zadań Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych zadań
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
f) Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (UE) bądź udostępnione organizacji międzynarodowej. Jeżeli dojdzie do takiego przekazania lub
udostępnienia takich informacji, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten
temat na naszej stronie internetowej.
g) Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych
oraz uzyskania kopii tych danych,
 modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne
przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
 całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły
inne przeciwskazania prawne,
 wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania
zgody),
 przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z
udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób
przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.
2. Państwa dane osobowe mogą zostać dostarczone przez inny organ administracji publicznej, strony oraz innych
uczestników postępowania, a także mogą one pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
4. W celu uzyskania informacji dotyczących danych osobowych zawartych w zbiorach danych osobowych
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5, pod numerem tel. (12) 421 49 52 wew. 30, e-mail:
iod@krakow.pios.gov.pl
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