REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Poznań, 24.07.2019 r.

w Poznaniu
WOO-II.420.134.2019.JS.3
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej k.p.a.,
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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), dalej ustawy ooś
zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi
wewnętrznej w miejscowości Ciemień”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy
Kawęczyn.
Ponadto, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych
czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, pod
adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl
Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust.
3 ustawy ooś, zawiadamiam strony postępowania, o możliwości zapoznania się i
wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań przed
wydaniem decyzji w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi wewnętrznej w
miejscowości Ciemień”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, pok. 1108, piętro XI,
w godzinach:
 poniedziałek: 8:30 – 16:00,
 od wtorku do piątku: 8:15 – 15:00.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu następuje z dniem 26.07.2019 r.
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Grażyna Smolibowska – Hruszka
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Art. 61 § 4 k.p.a. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić
wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
Art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl

ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Otrzymuje:
1. Gmina Kawęczyn (ePUAP)
2. Pozostałe strony postępowania - zgodnie z art. 49 KPA (BIP)
3. Aa

Sposób podania do publicznej wiadomości:

Data podania do publicznej wiadomości: od ……………………… do ………………………włącznie

Pieczęć urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).
informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
79,
kod
60-529.
tel.:
61
639-64-00,
fax:
61
639-64-47,
email: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu podane są na stronie internetowej
RDOŚ w Poznaniu: http://poznan.rdos.gov.pl/dane-teleadresowe.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Poznaniu następuje za pomocą adresu e-mail: iod.poznan@rdos.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i e
RODO, w związku z art. 71 ust. 2 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
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4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących kategoriach: numer działki
ewidencyjnej, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko, adres do korespondencji,
charakter stanu władania.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony postępowania,
organy biorące udział w postępowaniu, operator pocztowy Poczta Polska, archiwum
państwowe; dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Poznaniu podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do archiwizacji tj. co najmniej 25 lat, a potem wieczyście w archiwum państwowym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny
dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający
na ustalanie stron postępowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne,
lub też pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
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