Strzeleczki, dnia 22.09.2020 r.
GKIII.6733.2.11.2020

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzeleczki
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 10 § 1, 49 i 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia
się o zakończeniu postępowania dowodowego wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-110 Tarnów, Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o. o. oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole,
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rogalskiego, w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji:

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA, PEHD, Dz 110 mm DO 63mm,
DŁUGOŚCI OK 1970,0 mb, WRAZ Z PRZEJŚCIEM PRZEWIERTEM POD DNEM RZEKI
”BIAŁA”
Lokalizacja inwestycji:
obręb Dobra, działka nr: 230/1 z k. m. 7, 497/1 z k. m. 8, 846/2 z k. m. 1, 600, 786, 792, 793, 815,
845, 855, 601, 230/4 i 536 k. m. 10,
obręb Łowkowice, działka nr: 62/1 i 713/9 z k. m. 1
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia
się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4,
w pokoju 207, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania.
Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki - I piętro,
pokój 114, budynek A, w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia po dniu dokonania się niniejszego
obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Wójt Gminy Strzeleczki

/-/ Marek Pietruszka
Podano dnia 22.09.2020 r. do publicznej wiadomości przez:
1.
2.
3.

Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki,
Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,
Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobra.

___________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW / KONTRAHENTÓW ORAZ PRZYSZŁYCH KLIENTÓW URZĘDU
GMINY STRZELECZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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):

Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60 (wew. 106), e-mail
sekretarz@strzeleczki.pl

Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy Strzeleczki/Gminę Strzeleczki,

Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz 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,

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa
narusza przepisy 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,

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,

Dane podajecie Państwo dobrowolnie.

