Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
Łosice, dnia 31.05.2019 r.
GNiOŚ.6220.7.3.2019

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm)

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
zawiadamia
że na wniosek Inwestorów reprezentowanych przez Pełnomocnika – Pana Jacka Piechockiego
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu
brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu
kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu
użytkowania 4 budynków inwentarskich, na potrzeby chowu brojlerów kurzych na dz. nr ewid. 11,
12, 13 i 14 w m. Woźniki, gm. Miasto i Gmina Łosice, powiat łosicki”.
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.
Z dokumentacją w powyższej sprawie (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem)
można zapoznać się w siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 16 w godzinach
urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30.
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Łosicach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii
i uzgodnień pomocniczych.
Zgodnie z art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez
pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urząd Miasta i Gminy Łosice, w godzinach urzędowania lub
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalosice.pl
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzonego postępowania
administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak
również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie
oddziaływania na środowisko i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego,
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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