Dobiegniew, dnia 1 lipca 2020 r.
RKG.6220.1.7.2019.MA.17

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 29, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
Burmistrz Dobiegniewa

podaje do publicznej wiadomości
informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni
2
o powierzchni do 10 000 m (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place
manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów
na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów,
w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew.
Wniosek złożono w dniu 28.10.2019 r., który uzupełniono dnia 07.11.2019 r.
Dla przedsięwzięcia uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak:
RKG.6220.1.7.2019.MA.12 z dnia 24.01.2020 r.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww.
przedsięwzięcia jest Burmistrz Dobiegniewa. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie są Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 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,
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 29 ww. ustawy przysługuje każdemu.
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją
sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24,
w pokoju nr 201, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 95 7488156.
Jednocześnie informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie,
w ramach udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w terminie 30 dni, tj. od dnia 02.07.2020 r.
do dnia 31.07.2020 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew;
 ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, na adres e-mailowy: urzad@dobiegniew.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jak i do
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, jest Burmistrz Dobiegniewa.

wydania

decyzji

Zgodnie z art. 35 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, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Dobiegniewa
mgr Sylwia Łaźniewska
1.
2.
3.
4.
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tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
tablica informacyjna w miejscowości Słonów – 3 szt.
strona www.bip.dobiegniew.pl, zakładka: ochrona środowiska, podzakładka: ogłoszenia
strona www.dobiegniew.pl, zakładka: komunikaty
aa

Klauzula informacyjna przy bezpośrednim pozyskiwaniu danych
Zgodnie z 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dobiegniewie z siedzibą
w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, e-mail: urzad@dobiegniew.pl,
tel. 95-76-11-001, fax 95-76-11-041.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie możliwy
jest pod numerem tel. 95-76-11-001 lub adresem email: bogdan.spetany@cbi24.pl.
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w
o ochronie danych oraz
 ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256
ze zm.),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1186 ze zm.),
 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293 ze zm.),
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
w celu: przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie
ze złożonym wnioskiem.
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
 strony postępowania administracyjnego,
 uczestnicy procesu budowlanego,
 organy oraz jednostki uzgadniające,
 organy wyższego stopnia.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane dożywotnio.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania
danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych.
8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pan/i uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, w tym profilowaniu.
11. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym
momencie nie przysługuje dla udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

