Krzeszyce dnia 22.11.2021r.
Znak: M6220.12.02.21
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art.61 § 4 art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735) w związku z art. 74 ust.3 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 (t.j.Dz.U.2021. poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym
we wsi Malta, Dzierżązna , Czartów”.
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizuję w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 71 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 (t.j.Dz.U.2021. poz.247.ze zm.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia
3 października 2008r roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się
przepisy art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam wszystkie strony biorące
udział w niniejszym postępowaniu.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 tutejszy organ wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o opinię w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby
zdaniem tego organu wymagane, w tej samej sprawie wystąpił również o stanowiska do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie. oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp, oraz stanowiska
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. dołączone zostaną do akt sprawy. 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 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. strona postępowania ma
prawo zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej
sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce (poniedziałek piątek w godz. 8.00 -15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy
uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 95/7573161. wew.26.
Obwieszczenie zostało udostępnione w BIP w dniu 22.11.2021r.

.

Wójt Gminy Krzeszyce
(-) Stanisław Peczkajtis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Krzeszycach jest Wójt
Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, wojt@krzeszyce.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email:
iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa: 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, ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustaw kompetencyjnych, merytorycznych związanych z
postępowaniem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być: strony postępowania, organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych
umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu,
w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych
prawem, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.
Korzystanie z w/w uprawnień nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy
przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA). Dostęp do akt postępowania czy
sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-Przetwarzane dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z ogólnie dostępnych rejestrów
publicznych oraz z rejestrów organów administracji publicznej właściwych rzeczowo i miejscowo.
-Podanie przez Państwa danych i przetwarzanie wynika z przepisów prawa.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

