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Burmistrz Strykowa
Strykóq ul. Kościuszki27
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRYKOWA
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art. 53. ust
ustawy
dnia
marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U . z 202l r. poz. 735 ze zm.)
Zgodnie

zawiadamiam, że:
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN oraz złączy
kablowo-pomiarowych. Inwestycja realizowana będzie na dz. nr ew. 309l4r309l5r309161309/8,
30919,309/11 położonych w obrębie Kiełmint,8m. Stryków.

Z <loktlmentacją clotyczącą w/w wniosku można zapoznać się w Urzędu Miejskiego
w Strykowie, ul. Kościuszki 27 , pokój nr 14, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.
Data publikacj i obwies zczenia: 20.01 .2022 r
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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95_0l0 Stryków, e_
mail:strykowr@strykow.pl Dane osobowę przetwalzalle będą w celu wypehricnia obowizpków wynikaiących z przepisów prawa.
Pozostałe informac.ie w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Strykowie, w zakładce ochrona danych osobowych http://bip.strykow.p|/?c=888.
Zgodnie z art.8a ust. l oraz afl. l7a ustawy Z dnia27 mzrrca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z
przetwarzaniem przez Burmistrza Strykowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowan dotyczących
s1rrrrządzania aktów planistycznych, prawo' o ktÓrym morva rvart. l5 ust' l lit. g rozporząrlzonio Parlomontu Etlropojskiogo i Rndy
(llF,'r20161679 zdnla27 kwietnia 20ló r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarz.aniem danych osohowych i w
sprowic swobodncgo przcpływu takich danych oraz uchylcnia dyrektywy 95/46lwE (ogólrle rozporz4dzcttie o oultrottie tlanych)
(Dl..|Iw. (JE L l l9 z 04.05.2016' str. l. ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolnościosoby. od które'j dane te
pozyskano.

