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OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego

Na podstawie art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. póz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. l

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.

póz. 293 ze zm.) wszczyna się na wniosek Pana Pawła Linkowskiego Wykonawstwo Nadzory

Projekty, będącego pełnomocnikiem Gminy Skoki: postępowanie administracyjne w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.

„Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV - budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z

słupami oświetleniowymi" na terenie działek nr 2/13, 3, 103, 104 położonych w Rościnnie,

gm. Skoki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego

postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz. U. z 2020r. póz. 256 ze zm).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia

publicznego ogłoszenia.

mielsce rozmieszczenia:

l. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia,
2. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w^Skokach, ul, Ciastowicza 11

3. strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
4. a/a

NA TABUCY OGŁOSZEŃ
Urzędu Miasta i Gminy w^Skokąch

wywieszono dnia ^.^OZfJ^^^

zdjęto dnia •;. MitH-n^-n

ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl, sekretariat@gmina-skoki.pl

tel.618925801 fax.618925803



RGP.6733.2l.2020 Skoki, dnia 14.07.2020r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nr RGP-1

Na podstawie art. 13 ust. ł i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 ł 6/679 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, s. l ze zm.) -

dalej jako „RODO" informuję, że:

l. Administratorem danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,

ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Skoki.

2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail:

k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812.

3. Podanie danych osobowych Jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy

w Skokach.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (art. 6 ust. l c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych

w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. l lit. e

RODO), a w szczególności w celu:

- wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów,

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów

archiwalnych.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza

przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających

z przepisów prawa.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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