Świebodzice, dnia 7 kwietnia 2022 roku
GNZ.6220.2.2021.MZ
OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez organ opiniujący
Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn.zm.) 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.zm.),
zawiadamiam strony postępowania,
że nw. organ wyznaczył nowy termin uzgodnienia dla planowanego przedsięwzięcia pn:
„Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym 565,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”
•

pismem znak: WOOŚ.4221.202.2021.SD.2 z dnia 31 marca 2022 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu – określił termin 12 maja 2022 roku,

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 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 2021
r. poz. 2373 z późn.zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
735 z późn.zm.) – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach ul. Rynek 1 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach. Zgodnie z art. 49 (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadomienie uznaje się
za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. a/a
Do wiadomości:
Pełnomocnik Eco

– Progress Mateusz Cuske, ul. Kręta 21/21, 50-233 Wrocław

Sprawę prowadzi:
Magdalena Zbroniec
tel. 74 666 98 15

KLAUZULA INFORMACYJNA
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”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych
osobowych można kierować na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-14.
3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w
pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

