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W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 września 2020 r., uprzejmie informuję, 
że w okresie ostatniego 10-lecia Rzeczpospolita Polska nie prowadziła, jako Strona 
pochodzenia, żadnych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym dla przedsięwzięć polegających na budowie lub 
rozbudowie/modernizacji terminali przeładunkowych, z uwzględnieniem terminali 
intermodalnych. Ponadto, we wskazanym okresie Rzeczpospolita Polska nie otrzymała 
żadnej notyfikacji od innego państwa odnośnie oceny transgranicznej dla tego rodzaju 
przedsięwzięć, a co za tym idzie nie uczestniczyła na prawach Strony narażonej w żadnym 
postępowaniu transgranicznym dla budowy lub rozbudowy terminali przeładunkowych 
planowanych do realizacji na terytorium innego państwa.

W tym miejscu pragnę jednak zwrócić uwagę na fakt, że dla budowy Terminala LNG 
w Świnoujściu nie została przeprowadzona transgraniczna ocena oddziaływania 
na środowisko, ponieważ organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
nie stwierdził takiej konieczności. Niemniej jednak Republika Federalna Niemiec, ze względu 
na potencjalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii związanej z transportem płynnego gazu, 
jego przeładunkiem, regazyfikacją oraz składowaniem/przechowywaniem na terenie 
gazoportu w Świnoujściu, wystąpiła do Strony polskiej o uwzględnienie Strony niemieckiej, 
jako Strony narażonej. Wniosek ten był podyktowany obawami społecznymi związanymi 
z poważną awarią, która mogłaby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ludności po stronie 
niemieckiej. W związku z tym, że wniosek o uznanie Strony niemieckiej za Stronę narażoną 
został złożony już po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to oba państwa 
prowadziły nieformalne rozmowy, w ramach których Strona polska przedstawiła Stronie 
niemieckiej zabezpieczenia planowane do zastosowania na wypadek poważnej awarii, w 
wyniku czego obawy niemieckiego społeczeństwa oraz organów ochrony środowiska zostały 
rozwiane a wszelkie niepewności wyjaśnione.
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Informacja dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą 
w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel.: 22 369 29 00, fax: 22 369 21 20, e-mail: 
kancelaria@gdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej GDOŚ: 
www.gdos.gov.pl/kontakt;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu 
e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnianie informacji 
publicznej/informacji o środowisku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO. Podanie Pani/Pana danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy;

4) dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podmiotom 
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


