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Syców, dnia 08.03.2022 r.
Znak sprawy: GOS.6220.5.2022

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3
i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania,
że na wniosek z dnia 14.02.2022 r. pełnomocnika inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, w dniu 08.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszorowerowego na odcinku Syców – Komorów.
Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego
stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą
prowadzącą przedmiotowe postępowanie w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek,
piątek 7:30-15:30, wtorek 8:30-16:30 w Wydziale Gospodarki Odpadami i Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy Syców (e-mail: w.dryka@sycow.pl, tel. 62 785 51 27).
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego
przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu
i organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona
w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 40 § 4 i 5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu
albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła

pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa
za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej
Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres
przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców bip.sycow.pl, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz tablicy
ogłoszeń właściwej terytorialnie tablicy ogłoszeń sołectwa Komorów.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W załączeniu do postanowień art. 61 § 5 k.p.a. przekazuję klauzulę informacyjną dot. przetwarzania
danych osobowych.
Zawiadomienie – obwieszczenie
o wszczęciu postępowania zostało
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 8 marca 2022 r.

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. A/a.
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400
Oleśnica – imię, nazwisko i adres wg rozdzielnika
Sporządził: Inspektor W. Dryka, tel. (062) 785 51 27

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 13 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 - RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Administrator danych
osobowych /
Współadministrator

Dane kontaktowe AD /
Współadministratora
Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1
56 – 500 Syców
reprezentowany przez Burmistrza
Z AD można się skontaktować:
 tel.: (62) 785 51 00


e-mail: burmistrz@sycow.pl

Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iodo@sycow.pl
1.

Cele przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania, rodzaj
przetwarzanych danych
osobowych

2.

3.

1.
Okres, przez który będą
przetwarzane
2.

Odbiorcy danych
Podmiot przetwarzający

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Dodatkowe informacje

Pana/Pani Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a.
Dane osobowe Stron postępowania to imię i nazwisko, adres, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dane w postaci Państwa numeru telefonu przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody, której
podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO celem poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku.
Zgoda ta może być przez Państwa w dowolnym momencie odwołana.
Dane osobowe stron postępowania będą przetwarzane przez AD przez okres minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe
po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy dane osobowe
Stron postępowania będą przetwarzane przez ADS przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy a następnie
zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Źródłem przetwarzanych przez AD, danych osobowych Stron postępowania jest załączony do dokumentacji złożonej przez
Wnioskodawcę, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podmioty będące stroną postępowania administracyjnego zgodnie z k.p.a oraz organy
państwowe i samorządu terytorialnego na mocy obowiązującego prawa.
Stronom postępowania przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:
1.
Prawo dostępu Stronom postępowania do ich danych osobowych;
2.
Prawo żądania sprostowania przez Strony postępowania ich danych osobowych;
3.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Strony postępowania ich danych osobowych;
4.
Korzystanie z uprawnień wynikających z art. 15 - 22 RODO nie dotyczy postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy
przewidziane przez k.p.a.;
5.
Dostęp do akt postępowania czy sprostowanie dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu
o k.p.a.;
6.
W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 lit. b RODO;
7.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
8.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby
się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.

