
Łubianka, dnia 28.07.2020 r.

WRP.6733.15.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

zawiadamiam

że w dniu 28.07.2020r. wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 
Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Brzezińskiego, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 
160 PE, dn 125 PE, dn 110 PE, dn 90 PE oraz dn 63 PE zlokalizowanej na terenie działek nr *

- 227/1,228/17, 225/2,250 w m. Różankowo - Świerczyny, Gmina Łysomice,

- 100, 102,96, 79, 95/8, 95/10, 95/6, 95/12, 94/19, 94/13, 211/10, 211/6, 211/8, 93/11, 92/3, 106/2, 192/1, 151/1, 135/30, 157/5, 
156/4, 67/80, 67/53, 67/79, 64, 218,186/1,186/2,187/1, 67/49, 92/2, 92/1, 23/1 w m. Pigża, Gmina Łubianka,

- 67/1, 230,189/19,189/22,191, 161/5, 161/7, 191, 280/7, 280/21,192/19, 192/23,192/26, 204/4, 207, 211, 218/11, 219/7, 219/8, 
219/9,219/10,219/11,219/12,219/6,163,218/5,22/25,22/40,59/2259/18,59/17,41,54/2,55/1,55/2,54/1,48/3,53,47/19,217/1, 
218/20, 218/2, 218/6, 218/10, 218/15, 200/31, 56/18, 161/9,156/3,156/5,142/11, 38/72, 121,122/1, 123/24, 120/7, 267/1, 267/2, 
120/8,120/9,120/10,120/11,122/2,122/3,123/14,119/1,89/4,90/2,91/1,123/21,123/19,123/17,83/6,80/4,95/1,78,84/1,84/2, 
88/6, 92/5,10/6,30, 31/6, 67/2, 27, 29/22,73, 76/14, 70/3,31/5,31/3,31/1, 284/10,192/12,194/1,194/2,198/1,199/1,199/2, 233, 
232/2, 232/3, 48/4, 56/16, 56/15, 914/2 w m. Łubianka, Gmina Łubianka.

Stosownie do art. 10 §1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Uwagi i wnioski można składać w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Łysomice.
Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i 
nie jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. 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.

Data publicznego udostępnienia niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice:

KIEROWNIK WYDZIAŁU
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

127 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Łubiance, Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka, 56 678 
82 17

128 .W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: .iod@lubianka.pl

129 .Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
130 .Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
131 .Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
132 .Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
133 .Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w 
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych.

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które 
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.


