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ZAWIADOM I ENI E-OBWIESZCZENI E
o wszcz~ciu post~powania w sprawic wydania dccyzji o środowiskowych

uwaruukowaniach

Na podstawie 61 * I i * 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) oraz art. 73 ust. 1,74 ust. 3, 75 ust.
I 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.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21)

Wójt Gminy Solcc-Zdrój zawiadamia strony post~powania

że na wniosek Gminy Solec-Zdrój zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego
przedsięwzięcia pn. Przcbudowa drogi gminncj nr 384014 T - Zborów - Janów od km
0+809 do km 1+826, długości 1017mb na działcc oznaczoncj nr cwid. 473 ohr~b
cwidencyjny Solec-Zdrój gmina Solcc-Zdrój.

Inwestycja realizowana będzie na terenie gminy Sołec-Zdrój na działkach o nr ewid.
473 obręb Solec-Zdrój.

Zgodnie z * 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z * 3 ust. I pkt 60 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 łistopada 20 IOr. w sprawie przedsięwzięć mogących znacz'lco
oddziaływać na środowisko (Dz.U.20ł 6.71 tj. z dnia 2016.01.18) przedsięwzięcie
zakwałifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być
wymagane. Zgodnie z art. 64 ust. I ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie pismem z
dnia 20.03.2020 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i Dyrektora
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o \vyrażenie opinii dotyczącej obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi
niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.

W świetle przepisów art. 74 ust. 3a. ustawy OOŚ ..stroną postępowania w sprawie
wydania decyzji o .vrodO\l'iskollJ'ch uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot.
któremu przysługuje prawo rzeczowe do niel'llcholllo.I'ci znajdującej się II' ohszarze, na któl:v
będzie oddziały\\'{/ć przedsięwzięcie II' wariancie zaproponowanYIII przez wnioskodawcę.
Przez obszar ten rozumie się:
l) przewidywany teren, na któlJ'1II hędzie reałizowane przedl'ięwzięcie, oraz obszar
znajd/!jący się II' Ollległości 100 m od granic tego terenu:
2) działki, na k/{),:\,ch II' lIJ'niku realizacji, eksploatacji luh użytkowania przedsirwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jako."ci ,vrodowiska. luh
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia II' zagospodarowaniunieruchomo,vci, zgodnie zjej aktualnym
przeznaczeniem ".

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w powyższej sprawie przekracza łO
zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy OOŚ i art. 49 * l KPA zawiadomienie stron o



czynnościach organu następuje w fornlie publicznego obwieszczenia. Wskazuje się
23.03.2020 roku jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 ~
2 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z aktami przedmiotowej sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w
Solcu-Zdroju ul. I Maja 10,28-131 Solec-Zdrój pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od.
7 00 do 15 00 od poniedziałku do piątku oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Otrzymują:
I. Gmina Solec-Zdrój
2. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń:

a) Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju,
b) w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, tj. w sołectwie Solee-Zdrój
oraz w Biuletynie Infonnaeji Publicznej Gminy Solce-Zdrój.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. I i 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) - dalej: .,RODO"
informuję, że:

I) Administratorem danych jest Gmina Solce -Zdrój (28-131 Solec- Zdrój, ul. I
MajalO, teI.:4I 377-60-11, e-mail: ug@solec-zdroj.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pllub pisemnie na adres Administratora.

3) Dane osobowe będą przetwarzanc w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowancgo przedsięwzięcia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.
z dnia 2020.02.21) jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. l lit. c RaDO). Podstawę prawną przetwarzania danych
stanowi ww. ustawa z dnia 3 października 2008r oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przcz okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przecho"ywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym prlepisów archiwalnych.

mailto:ug@solec-zdroj.pl.
mailto:inspektor@cbi24.pllub


5) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
Ddane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna PanilPan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RaDO);

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych
stanowi przepis prawa.

8) Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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