Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów, dnia 22.06.2020 r.

PA.VII.6733.5.2020

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. .53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie sieci kablowej SN – 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN – 15 kV,
budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV,
przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, budowa stacji
transformatorowych słupowych SN/ nn 15/0,4 kV na działkach ewidencyjnych nr 57/2, 17/3 obręb
ewidencyjny Drzewiany, gmina Bobolice, dz. nr 645, 646, 170, 88/3, 88/7, 95/1, 85/1, 94/1, 94/2, 95/3,
88/2, 91/1, 88/4, 90/1, 90/2, 171, 88/1, 57, 54, 56/2, 56/1, 72, 55, 44, 91/2, 41, 42/2, 89, 167, 111/1, 113
obręb ewidencyjny Gołogóra, gmina Polanów, dz. nr 13, 518, 5/2, 8 obręb ewidencyjny Sępolno
Wielkie gmina Biały Bór”,
Postępowanie prowadzone na wniosek: Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez
pełnomocnika: Pan Rafał Rybacki, ul. Arkońska 6a, 80-387 Gdańsk.
W toku postępowania zostanie przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym
przewiduje się realizację inwestycji, w wyniku, której przygotowany zostanie projekt stosownej decyzji. Decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana po uzgodnieniu projektu decyzji z organami wymienionymi
w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem, oraz brać
czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu
postępowania. Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7 30 do 15 30 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.
Z uwagi na dużą ilość stron postępowania administracyjnego (ponad 20), stosownie do art. 49 oraz art. 49a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ((Dz.U. z 2020r. poz. 256, z 2020 r),
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach tut. organu nastąpi wyłącznie w formie publicznego
obwieszczenia. Wszystkie obwieszczenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Polanowie oraz udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod
adresem: www.bip.polanow.pl. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od
dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
BB/BS

Otrzymują:
1. Pełnomocnik
2. strony postępowania
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
2.

w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 94 318 83 51.
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 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 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.
8.
9.

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.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
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.

