WÓJT GMINY
WIDAWA
Widawa, dnia 29 sierpnia 2022 r.
RIK.6220.8.2022.KS

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej zwanej kpa, w związku z art. 73
ust. 1, art. 74 ust. 3a, ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
zwana dalej ustawą ooś,
zawiadamia się,
że, na wniosek pana Krzysztofa Abramczyka reprezentującego firmę Polskie Eko
Grunty II Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Filmowa 1B/20, 85-836 Bydgoszcz,
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, na dz. nr ewid. 229 w obrębie Klęcz, gm. Widawa”.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 84 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś,
tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o opinię
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane. W tej samej sprawie
wystąpił również o stanowisko do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łasku.
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu
Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku dołączone zostaną do akt sprawy.
Zgodnie z art. 10 §1 kpa, wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim
udziału w każdym jego stadium.
Na podstawie art. 41 §1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu, zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 kpa.
Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny
nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie
stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach
organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub
nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie
Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, w godzinach pracy Urzędu,

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wnioski i uwagi w sprawie można
składać przez okres 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
W związku z art. 61 §5 kpa załącznik do niniejszego zawiadomienia stanowi klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

WÓJT
Zawiadomienie-obwieszczenie
zostało podane do publicznej informacji w dniu 31.08.2022 r.

mgr Michał Włodarczyk

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy kpa
3. a/a
Obwieszczenie zostaje opublikowane:
1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa
2. Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Widawa
3. Na tablicy ogłoszeń w sołectwie Klęcz, gm. Widawa

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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 Gmina Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa,
tel. 43 672 10 34, e-mail: poczta@widawa.pl
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 będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 735 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2019 r., poz. 1839)
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:
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 Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

