
Łaskarzew, dnia 03.02.2023 r.  

RG. 6220.1.2023 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających  

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa”), w związku art. 73 

ust. 1 i 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”),  

 

zawiadamiam strony postepowania, 

 

że na wniosek Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew”.  

Teren inwestycji: działki o numerach ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 

1914.  

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa 

polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania 

wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się ze złożonym wnioskiem w celu ewentualnego 

wniesienia uwag i wniosków istnieje w Urzędzie Miasta Łaskarzew przy ul. Rynek Duży im. J. 

Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, /pok. nr 10A, I piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-

1600.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 

się po uzyskaniu opinii organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Garwolinie oraz organu właściwego w 

sprawach ocen wodnoprawnych – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W myśl 

powyższego pismem z dnia 03.02.2023 r., znak: RG. 6220.1.2023 wystąpiono do ww. organów o 

przedstawienie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na 

środowisko.  

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej w dniu 03.02.2023 r. 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miasta Łaskarzew (ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 

Łaskarzew, telefon kontaktowy: 25 684 52 50) reprezentowany przez Burmistrza Miasta Łaskarzew. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie 

na adres Administratora.  



3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 

lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 

sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa  

2. a/a 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na:  

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew 

2. Stronie internetowej Urzędu Miasta Łaskarzew – bip.miastolaskarzew.pl 
 

 

 

Wywieszono w dniu: 03.02.2023 r. 

 

Zdjęto w dniu          ................................................ 

 

Podpis /pieczęć       ................................................ 

http://www.laskarzew.asi.pl/
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