Dobiegniew, dnia 22 września 2020 r.
RKG.6220.1.9.2020.MA.3

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, 61 § 4 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74
ust. 3 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

zawiadamia,
iż na wniosek złożony w dniu 06.07.2020 r., uzupełniony w dniach: 28.07.2020 r.,
20.08.2020 r. i 09.09.2020 r., przez inwestora, tj. Solar SGE II Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą
techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina
Dobiegniew.
Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii
co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora
Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą
przedmiotowej sprawy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie z siedzibą
przy ul. Obrońców Pokoju 24 (pokój 201, I piętro, tel. 95 7488156), oraz złożyć pisemne
uwagi i wnioski.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 22.09.2020 r.
Burmistrz Dobiegniewa
mgr Sylwia Łaźniewska
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tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
tablica ogłoszeń na terenie miejscowości Osiek
strona www.bip.dobiegniew.pl, zakładka: ochrona środowiska, podzakładka: ogłoszenia
aa

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

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. 570 855 090 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 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 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.

