
tfURMlSTRZ MIASTA KLUCZBORKA
wojevródzhvo opolskie

OŚ.6220.7.2022.AW

Kluczbork, dnia 22 marca 2022r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn.
zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021r., póz. 2373 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Kluczborka
zawiadamia strony postępowania o

l. Wszczęciu, na podstawie art. 61 §1 i 4 Kpa, na wniosek firmy Centralna Grupa Energetyczna S.A.
ul. Reymonta 23, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi z dnia 8 marca 2022r. (wpływ do Urzędu
Miejskiego w Kuczborku dnia l l marca 2022r.), postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Smardy
Górne, Gmina Kluczbork elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 16MW".

2. Wystąpieniu, na podstawie art. 64 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie..., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego potrzeby - co do zakresu raportu
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 73 Kpa strony postępowania mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania
z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt
sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym
interesem strony.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, pokój nr 125, od poniedziałku do piątku, w godzinach
pracy urzędu, wyłącznie po uprzednim uzęodnieniu terminu pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228.

Uwaęi i wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub
przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork), za pomocą
telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do
doręczeń elektronicznych, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej (e-mail),
zgodnie z zapisami art. 63 § l ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o kolejnych etapach
prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego obwieszczenia przez
udostępnienie każdego następnego zawiadomienia wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Zawiad omienie uważa się za dokonane po uph^wie 14 dni
od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

^^MMISTRZ

n.ąr im. Jarosław Kielar



Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:

l. Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Burmistrz Miasta Kluczborka,
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77/418-14-81, adres e-mail; um@kluczbork.pl.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: rodo@kluczbork.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych stron postępowania jest realizacja ustawowych obowiązków
Administratora na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku
z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie Ustawy z
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawy z dnia 14 czerwcal960r.
Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych
osobowych stron postępowania:

imię i nazwisko,
numer ewidencyjny PESEL,
imiona rodziców,
adres,
powierzchnia i opis użytku,
numer działki ewidencyjnej,
numer księgi wieczystej.

5. Dane osobowe stron postępowania otrzymaliśmy na podstawie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego przez wnioskodawcę oraz wypisu z rejestm gruntów
stanowiącego załącznik do w/w wniosku.

6. Dane osobowe stron postępowania przekazywane będą tylko organom publicznym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

7. Nie przekazujemy danych osobowych stron postępowania poza teren Polski.
8. Dane osobowe stron postępowania przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych

w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych stronom postępowania przysługuje:

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) - w
przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

10. Podanie danych osobowych stron postępowania jest wymogiem ustawowym.
11. Przetwarzanie danych osobowych stron postępowania nie będzie podlegało zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

c

c

Zamieszczono:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku
3. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku

na okres od dnia.^^...(?3....50;2.^.r........ do dnia ...Q5.-OLI...
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia
5.a/a

.y..


