
Łaskarzew, dnia 25.05.2022 r.  

RG. 6220.2.2022 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), 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, zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Burmistrz Miasta Łaskarzew 

zawiadamia Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Towerlink Poland 

Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik – Pan Marcin 

Osial, który wpłynął 04.05.2022 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej BT14458 

Łaskarzew_Ściegiennego przy ulicy Alejowej w Łaskarzewie na działce nr 193/6, obręb M. 

Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.  

Z treścią ww. wniosku i z jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta 

Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew /pokój nr 10A, I piętro/, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 16
00

.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 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. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po 

uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień. 

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w 

terminie do dnia 04 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie 

wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 

okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 

ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 72), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 

albo przyczyn niezależnych od organu. 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „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: 25.05.2022 r. 

 

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

 

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

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