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Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze 

 

 

Zielona Góra, 22 listopada 2022 r. 

 

WI.7024.2.88.2022.MG2 

 

Prezydent Miasta Zielona Góra 

 Ul. Podgórna 22 

65-424 Zielona Góra 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 z p. zm.), Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przekazuje wniosek oraz informacje uzyskane w dniu 

8 listopada 2022 r. przez tut. Inspektorat w trakcie przeprowadzonej kontroli rozpoznania 

zanieczyszczenia w terenie, dot. zanieczyszczenia stawu w m. Zielona Góra - Łężyca przy  

ul. Kościelnej.  

W dniu 8 listopada 2022 r.  inspektorzy tut. Inspektoratu udali się w miejsce zgłoszenia, 

gdzie stwierdzono, że woda w przedmiotowym zbiorniku posiada mleczny kolor oraz 

charakteryzuje się gnilnym zapachem. Nie ustalono źródła zanieczyszczenia.  

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p. zm.), Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze przekazuje wniosek o podjęcie interwencji z dnia 9 listopada 

2022 r. dot. zanieczyszczenia przedmiotowego zbiornika, w celu przeprowadzenia kontroli 

sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości sąsiadujących z w/w zbiornikiem. Zgodnie 

z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z p. zm.), nadzór nad sposobem odprowadzania nieczystości ciekłych 

z nieruchomości prowadzi Prezydent Miasta Zielona Góra.  

Ponadto, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2233 z p. zm.), utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli  

i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Definicja 

urządzenia wodnego zawarta w art. 16 pkt 65 w/w ustawy określa je jako urządzenia lub 

budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. 
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Prosimy o powiadomienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska o sposobie załatwienia sprawy. 

 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

Mirosław Ganecki 

                      /podpis elektroniczny/ 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pan Dariusz Jacek Legutowski 

e-mail - <radny@legutowski.pl> 

3. a/a 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO1, informujemy iż: 

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) z siedzibą 

w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19. 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

• Listownie na adres: ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra 

• Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: /wioszg/skrytka lub /wioszg/Skrytka ESP 

•  Telefonicznie pod numerem: 68 45 48 461 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@zgora.wios.gov.pl  

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokumentowania czynności kontrolnych wykonywanych na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz później w celach archiwalnych zgodnie z 

ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach2. Obowiązek podania danych wynika z 

powyższych ustaw. 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ,  dostęp do danych posiada Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom 

administracji publicznej i innym podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz innym 

podmiotom, zgodnie z przepisami 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 oraz Ustawą z dnia 6 

września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie 

techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na podstawie zawartych umów. 

 

ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH 

W związku z zamiarem wszczęcia kontroli działalności gospodarczej WIOŚ pozyskuje dane z ogólnodostępnych źródeł 

(w szczególności bazy CEIDG), od innych organów administracji publicznej, innych podmiotów, lub od innych stron i 

uczestników postępowania. Zakres danych obejmuje w szczególności imię, nazwisko, numer identyfikacyjny oraz adres 

zamieszkania (jeśli jest tożsamy z adresem prowadzenia działalności). 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane przechowywane są  przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA). 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 

b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych; 

c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego 

lub sprawowania władzy publicznej 

d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO. 

 

PRAWO DO SKARGI 

W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

 
1 Rozporządzenie 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 
2 Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 
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