BURMISTRZ LIDZBARKA
13-230 LIDZBARK
woj.warmińsko-mazurskie
Lidzbark, dnia 26 maja 2022 r.
GiOŚ.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4
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.2022.1029)
zawiadamia się strony,
że w dniu 4 maja 2022 r. na wniosek z dnia 29 kwietnia 2022 r., uzupełniony w dniu
24 maja 2022 r. Agro Farms Sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 86-014 Sicienko zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych
122/1,126/1 w obrębie Wąpiersk, gmina Lidzbark.
Organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Lidzbarka.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy
administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentami w sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w
Lidzbarku, w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska, przy ul. Sądowej 21, 13-230
Lidzbark, pokój nr 18, w godz. pracy urzędu, tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek
7.30-15.30, piątek 7.30-14.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 236961505,
wew. 137).
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Lidzbarka wystąpił
pismami z dnia 26 maja 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie
oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś „stroną postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje
prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81
ust. 1 ustawy. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.”.
Łącznie występuje ponad 10 stron postępowania, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3
cytowanej ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 Kpa „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak
stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji
publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego
obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 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”.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku
(www.bip.umig.lidzbark.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Z up. BURMISTRZA
/-/ Janusz Bielecki
z-ca Burmistrza
Wywieszono dnia 31.05.2022 r.
Zdjęto dnia …………………………

Sporządziła: Monika Wasilewska- Śliwińska

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z ART. 13 i 14 RODO
Zgodnie z art. 13 i 14 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku jest Pan
Mariusz Badaczewski, e-mail: iod@lidzbark.pl, tel.: 23 696-15-05 wew. 133.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Burmistrzu Lidzbarka – prowadzenia postępowań administracyjnych, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć, na podstawie przepisów 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.2022.1029).
Podanie danych identyfikujących uczestnika postępowania, umożliwiających jego wszczęcie
i prowadzenie, wynika z przepisów z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze
zm.).
4. W celu określonym w pkt 3 Administrator przetwarza Pana/Pani imię i nazwisko, adres zamieszkania
lub adres o korespondencji, numer działki ewidencyjnej, numer jej księgi wieczystej, charakter stanu
władania oraz inne dane (np. nr telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeśli zostały
przez Pana/Panią podane.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 Pana/Pani imię i nazwisko może
być udostępniane innym uczestnikom tych postępowań. Dane osobowe mogą być udostępniane organom
władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony postepowania, organy biorący udział
w postępowaniu, operator pocztowy Poczta Polska, archiwum państwowe, dane Pani/Pana mogą być
udostępniane przez Burmistrza Lidzbarka podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze
zm.) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi,
tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164)
i rozporządzeniem 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 (Dz.U.2011.14.67 ze zm.).
8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia),
- sprostowania swoich danych (art.16 rozporządzenia),
- usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 rozporządzenia),
- żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 rozporządzenia),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 rozporządzenia).
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda
ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność wcześniej wykonywanych czynności
przetwarzania.
10. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, źródłem pochodzenia
danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący
ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postepowania, jednostki samorządu
terytorialnego, sądy powszechne, lub też pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, z ksiąg
wieczystych albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne
lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać
profilowaniu.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych
osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

