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Lubanie, dnia 19.02.2021 r. 

GMK.6220.1.2021 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

Na podstawie art. 61 $ 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 iart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020.283 
ze zm.) 

Wójt Gminy Lubanie 

zawiadamia, 

że na wniosek Gminy Lubanie, 87-732 Lubanie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 
190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia.” 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 niniejsze zawiadomienie zostaje podane 
stronom do wiadomości poprzez: | 

e zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie 

e zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bądkowo 

e zamieszczenie na stronie internetowej: 

- w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Lubanie 
- w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Bądkowo 

e zamieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lubanie, zaś 

organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii 
i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim, Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w 
Toruniu. W związku z tym, na podstawie art. 106 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020.256) stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2020.283 ze zm.), wystąpiono do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii. 

Zgodnie z art. 10 — Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania administracyjnego. Osoby zainteresowane w terminie 7 dni od dnia 
dokonania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne 

uwagi i wnioski, w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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Otrzymują: 
1. Gmina Lubanie, 87-732 Lubanie — Inwestor 
2. Urząd Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo 

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz 
4. Strony postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) w formie obwieszczenia zgodnie z art. 

49 KPA - na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych BIP za pośrednictwem urzędów: 

- UG Bądkowo 

- UG Lubanie 
5. Urząd Gminy Lubanie - a/a ( IG.) 

Tablica ogłoszeń Wow 

Wywieszono dnia serer 

PAZ NEON AE 

Pouczenie 
Na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej - RODO, informuję, co następuje: 

1. 

10. 

11. 

dane osobowe strony postępowania są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego; 

podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 61 i art. 107 ustawy z 

14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; 

podanie danych osobowych przez stronę jest obowiązkiem określonym ustawowo, którego spełnienie 

umożliwia udział w postępowaniu; 

dane osobowe strony nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie 

profilowania; 

dane osobowe strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

odbiorcą danych osobowych strony są organy administracji publicznej i sądy administracyjne w zakresie 

przewidzianym przepisami ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 

30.08.2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 

dane osobowe strony będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

strona postępowania może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz może żądać ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - 

w zakresie przewiedzianym przepisami prawa; 

w przypadku przetwarzania danych osobowych strony z naruszeniem przepisów RODO, stronie 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

administratorem danych osobowych strony jest Wójt Gminy Lubanie z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie, e-mail: sekretariatQ©lubanie.com, tel. 54 251 33 12; 

inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Rolirad, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: 

lubanieQQlubanie.com.


