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r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie

z

art. 74 ust.

3

ustawy

z

dnia

3

puździemika 2008

r. o

udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z202l r. poz.247 ze zm.) ntan€1dalej ,'ustawą ooś''oraz art. 49 i art. ó1 s 4 ustawy
z dnia 74 czerwca l 9ó0 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U' z 2021 r. poz. 735 ze zm) młanej
dalej kpa, Burmistrz Strykowa,

zawiadamia,

wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hal
magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą
towarryszącą na działkach nr 450' 451' 452' 453,4541 4ss,456,4571 458,4s9,460,4611 4621 463,
o

464,46s,466,467r 468,469,470 w miejscowości Smolice, obręb Smolice, w gminie Stryków'', na
wniosek złoŻony przez pełnomocnika wnioskodawcy z dnia 27.04.202l r. (data wpływu do Urzędu
28.04.2021r.).

z

ooś'',stroną postępowania w Sprawie wydania decyzji
',ustawy
jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo
rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Zgodnie

art. 74 ust. 3a

o środowiskowych uwaruŃowaniach

l. Przez obszar ten rozumie
się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się
wodległości100 m od granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub
uzytkowania przedsięwzięcia zostaĘby przekroczone standardy jakościśrodowiska, lub działki znajdujące
Się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które moze wprowadzić ograniczenia
w wariancie Zaproponowanym przez wnioskodawcę, zzastrzeżeniem art. 81 ust.

w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Informuję więc o uprawnieniach wsrystkich stron tego postępowania wynikających z art.lO Kodeksu
postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w kazdym jego stadium.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza l0, wobec czego, zgodnie z art.74 ust.3
ustawy,,ooś'', stosuje się przepis art' 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zawiadamianie stron
o decyzjach i innych crynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do
publicznej wiadomości' obwieszczenie uwża się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 01października 2021 r.

Wywieszono dnia..........
Zd1ęto dnia

.

'.......

(pieczęć Urzędu i podpis)

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęł:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
(z.) siutetyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Smolice

4.

aa.

Do wiadomości: Wnioskodawca - Za pośrednictwem pełnomocnika

T,ś"

Klauzula informacyjna
Zgodnie

z

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (określane jako
,,RoDo'') informuje się, że:

l.

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Burmistrz Strykowa

z

siedzibą w:

Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, e-mail: strykow@strykow.pl

Ż. W Urzędzie Miejskim w Strykowie funkcję Inspektora Danych osobowych powierzono Kancelarii
Prawnej Leśnyi Wspólnicy' w ramach której funkcję sprawuje Pan oskar Manowiecki. Z
3.

4.
5.

inspektorem można kontaktować się poprze z e-mail: iod@ lesny.com. p l.
Dane osobowe stron postępowania będą przetwarzane na podstawie ciążącego na Administratorze
obowiązku prawnego zgodnie z art' 6 ust. 1 lit. c RoDo i art.7l ustawy z dnia3 paździemika 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. U. 202lr., poz. Ż47 ze zm.).
Kategorie przetwarzanvch danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania podmiotu
ewidencyjnego lub nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego; dane ewidencyjne nieruchomości
gruntowej.

odbiorcamidanych mogą byó podmioĘ:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub dziaĘące na
zlecenie organów władzy publicznej' w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów

b)

powszechn ie obowiązuj ącego prawa'

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w
Strykowie przetwarzają dane osobowe' dla których Administratorem jest Burmistrz Strykowa
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciegolorganizacji międzynarodowej.
7 . Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrea|izowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych przez Admin istratora.
8. W zakresie swoich danych osobowych strony postępowania mają prawo Żądania: dostępu do swoich
danych, sprostowania swoich danych' a takŻe prawo Żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania' usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeślijest możliwe i na
zasadach wynikających z RoDo.
9. Żródło pochodzenia danych osobowych stron postępowania: lvypisy z rejestru gruntów lub inne
dokumenty, wydane przez organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków, załączone do
dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę oraz wypisy z Ąestru gruntów lub inne dokumenty,
wydane przez organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków, pozyskane przez otgan
prowadzący postępowanie'
l0. Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa [Jrzędu C)chrony Danych
osobowych jeśliuznają, że przebvarzanie ich danych osobowych odbywa się niezgodnie z
przepisami.
l l. Dane nie będą podlegĄ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji doĘczących danych
osobowych stron postępowania, w tym profilowaniu.

