
                              Łysomice, dnia 10.09.2021 r. 
RGN.I.6220.9.1.2021 

 

Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania 
 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu  
na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)  
 
 

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu: 06.09.2021 r.;  
L. dz. R3700), złożony przez Horizons PL4 Sp. z o. o., ul. Nowoursynowa 153, 02-776 
Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 1  
o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki  
nr 239/1 położonej w miejscowości Papowo Toruński, obręb Papowo Toruńskie, gmina 
Łysomice. 
 

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r.              
(Dz. U. z 2019, poz. 1839)  planowana inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko a tym samym sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko.  
 

Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu pismem znak: RGN.I.6220.9.2.2021 z dnia 
10.09.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu, w sprawie wydania opinii 
dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia.  
 

Stosownie do art. 73 § 1 Kpa w każdym stadium postępowania stronom przysługuje 
prawo przeglądanie akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. 
 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty opublikowania  
obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy przedmiotowego przedsięwzięcia; 
uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8,  
87 – 148 Łysomice w godzinach pracy tut. organu.  
             
 

Wójt Gminy Łysomice 
mgr inż. Piotr Kowal 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 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. z 2016r. 

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8,  

87-148 Łysomice, e-mail: k.malon@lysomice.pl, tel. 56 6783222 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit C RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia przez 

administratora zadań określonych w przepisach szczególnych (ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego /Dz. U 2021 poz. 735 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm./ ) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, zgodnie z ustawami na podstawie których 

działa administrator. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa (np. zgodnie z art. 59 i 64 ust 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko). 
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