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OBWIESZCZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t j . Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zpóźn. zm.), w związku 
z art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust 1, 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 ( t j . Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, 

że na wniosek, złożony w dniu 15.12.2021 r., przez Miasto i Gminę Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 
Pilica, działającej przez pełnomocnika Pana Mirosława Cybul, prowadzącego działalność gospodarczą p.n. 
Usługi Budowlane Mirosław Cybul, ul. Sobieskiego 12, 42-421 Włodowice, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S relacji Dobraków-
Podrędzinie". Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ew. nr 913/1, 913/3, 913/4, 65, 
914,126/2, 919/1, 143/1, 921/1, 144/3,141/5,156/1, obręb Dobraków. 

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilica. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 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 ( t j . Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zawierciu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu 
Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Z treścią wniosku można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa 
Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, pokój 11, w godzinach pracy Urzędu t j . od 
poniedziałku do piątku od 7°° do 15°°. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczące wniosku należy składać 
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz, 247 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub 
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się za 
doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony 
oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. Urząd o każdej zmianie swego adresu, w razie 
zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. 

Obwieszczenie niniejsze w dniu 22.12.2021 r. podano do wiadomości stronom postępowania poprzez: 

1. stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Pilica oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy Pilica, 
2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, 
3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dobraków, 
4. a/a. 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (tzw. RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilica z siedziba przy ul. Żarnowieckiej 46a, 42-436 Pilica. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy w celu prowadzenia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć. 

3. M a Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. M a Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały 
zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w 
postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy 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 oraz ustawy z dnia I4 czerwca I960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl, tel. 32/6735104. 
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