Polanów, 2019-11-21
Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.IV.6730.40.2019

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek
Pana Krzysztofa Hejnowskiego, zam. Sławno, reprezentowanego przez Pana Tomasza
Molende, ATM-bud. Polanów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny
Krąg, gmina Polanów”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1, art. 73 §1 kpa stronom
przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do wniosku oraz zgłoszonych żądań. Strona ma
prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
W związku na dużą ilość stron w postępowaniu (ponad 20) zgodnie z Art. 49 § 1 oraz
art. 49 a kpa , informuje, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
nastąpi w formie publicznego obwieszczenia. Obwieszczenia zostaną umieszczone na stronie
internetowej: https://bip.polanow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
BB/JL

………………………………
(podpis)

Otrzymują:
1. Pełnomocnik
2.Strony postępowania wg akt sprawy
3. a/a

W załączeniu:
1. Informacja RODO

Zgodnie z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Polanowa z siedzibą w Urzędzie
Miejskim
w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy za pomocą
telefonu: +48 94 318 83 51.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych
poprzez adres e-mail: iod@polanow.eu, za pomocą telefonu: +48 94 348 10 56.
 Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: decyzji
o warunkach zabudowy wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Polanowie na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c Rozporządzenia;
 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski
w Polanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą
być:
 podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
 podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj.
art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie
Miejskim
w Polanowie. Przy czym podanie danych jest:
 obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub
niezawarcie umowy.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

