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OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2022  r. poz.  2000 ze zm), w związku z 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
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 

zawiadamiam,
strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Rozbudowa  drogi  krajowej  nr  78  odc.
Przeczyce – Siewierz” Wójt Gminy Psary  przekazał  uzupełnienie  raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia  pn.  „Rozbudowa  drogi  krajowej  nr  78  odc.  Przeczyce  –  Siewierz”  do  Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 04.01.2023 r.

Ponieważ  liczba  stron  niniejszego  postępowania  przekracza  10,  zgodnie  z  art.  74  ust.  3  wyżej  wspomnianej  ustawy
o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko,  niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary www.  bip.psary  .  pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, stronie Biuletynu Informacji Publicznej mierzecice.bip.info.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Siewierz bip.siewierz.pl
oraz w miejscu planowanej inwestycji.

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

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania
wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Strony  prowadzonego  postępowania  mogą  zapoznać  się  z  dokumentacją  sprawy  w  Urzędzie  Gminy  Psary,  42-512  Psary
ul. Malinowicka 4, pok.  214, w godzinach pracy urzędu,  z wyłączeniem środy, przeznaczonej na pracę wewnętrzną, bez obsługi
interesantów.

 

 

Wójt
Tomasz Sadłoń

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
1. Administratorem Danych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl;
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. e 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), zwanego dalej „RODO” oraz inne przepisy prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
6. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania
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