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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
Na podstawie art. 49 i 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3
pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 02 sierpnia 2019 roku zostało wszczęte z wniosku Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Pana Adama
Frankowskiego - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne - Bronaki Pietrasze - droga
wojewódzka nr 668” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie” .
Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1
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 (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy znajdującymi się w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3,
pok. nr 22 w godzinach 7.30 - 15. 30.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w dniu
08 sierpnia 2019 roku organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku W ydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez umieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3 oraz w miejscowościach Bronaki Pietrasze,
Bronaki Olki i Janczewko.
Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 08 sierpnia 2019 r. na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - zwanym dalej RODO - ustala się niniejszą klauzulę:
I.

Administrator danych osobowych
Burmistrz Jedwabnego, ul. Żwirki i Wigury 3, tel. 86 2172040.

II.

Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, e-mail: zg@41omza.pl

III.

Cele i podstawy przetwarzania
1.

Celem przetwarzania danych jest: rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

2.

Podstawą przetwarzania jest:

a)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
oraz w szczególności:
b) ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71)
IV.

Okres przechowywania danych
Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą
przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14
poz.67).

V.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI.

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

VII.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1.
2.
3.

Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.
W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej
zawarcia.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

