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Dotyczy: umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz BIP.

W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez
Zarządcę Dróg - Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, reprezentowanego przez
Pełnomocnika Pana Zbigniewa Kaszlewicza, złożony w dniu: 16.02.2022 r., uzupełniony
w dniach: 21.02.2022 r., 07.03.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej
i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu", proszę o umieszczenie na okres 14 dni, na
tablicy ogłoszeń oraz na BIP Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, załączonego obwieszczenia
o wszczęciu postępowania wraz z klauzulą informacyjną RODO.
Proszę równocześnie o informację zwrotną potwierdzającą datę umieszczenia oraz czas
udostępnienia obwieszczenia, w którym było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz BIP.
Załącznik:

l. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: WI.6220. l.2022
2. Klauzula informacyjna RODO
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Sprawę prowadzi: Podinspektor WI Iwona Wrzesińska

tel. 56 683 54 10 wew. 13; e-mail: iwrzesinska@golub-dobrzyn.pl
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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie:

art. 49, 61 § 4 w związku a art. 10 § l, 73 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., póz. 735 ze zm. - zwanej dalej kpa),
art. 74 ust. 3, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 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 2021 r., póz. 2373 ze zm. - zwanej dalej ooś)
zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek złożony przez Zarządcę Dróg - Burmistrza ^/[iasta Golubia-Dobrzynia,
reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Kaszlewicza, złożony w dniu: 16.02.2022 r.,
uzupełniony w dniach: 21.02.2022 r., 07.03.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic
Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu", na działkach:
- o nr ewid.: 100, 98, 89/13, 86, 108, 77, 79/1, 87/4, 89/7, 89/25, 104, 106, 107, 59/3, 97, 95,
96 obręb 5 Miasta Golubia-Dobrzynia,
- o nr ewid.: 112 obręb 3 Miasta Golubia-Dobrzynia,
- o nr ewid.: 359, 444, obręb Białkowo Gminy Golub-Dobrzyń.

Na podstawie art. 10§ li73 § l kpa, stronom biorącym udział w przedmiotowym
postępowaniu przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub

odpisów oraz uzyskania wyjaśnień na każdym etapie prowadzonego postępowania. Mogą również
składać uwagi i zastrzeżenia, jednakże nie później niż do dnia poprzedzającego wydanie decyzji.
Termin przeglądania akt sprawy prosimy wcześniej uzgodnić telefonicznie z pracownikiem
prowadzącym przedmiotową sprawę. Możliwość przeglądania akt sprawy jest możliwe w Urzędzie
Miasta Golubia-Dobrzynia, w Wydziale Infrastruktury przy ul. Plac 1000-1ecia 25 w GolubiuDobrzyniu, pokój nr 9 (I piętro).

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ooś w związku z § 3 ust. l pkt
62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, póz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. l pkt. l, 2 i 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz

r

ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych
oraz organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi

niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 kpa sprawa zostanie
załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie żart. 35 § 5 kpa
do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.
74 ust. 3 ooś oraz art. 49 kpa - zawiadomienie następuje w formie publicznego obwieszczenia
i zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, na strome Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia https://bip.golub-dobrzyn.pl/ oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl/.
Zgodnie z art. 49 kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty jego
publikacji.
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Sprawę prowadzi: Podinspektor WI Iwona Wrzesińska
tel. 56 683 54 10 wew. 13; e-mail: iwrzesinska@golub-dobrzyn.pl

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. l i 2 RODO
Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. l i 2 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO",
informujemy:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Miasta GolubiaDobrzynia, Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD), e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. w celu
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, bądź jej
zmiany.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je
pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, póz. 67 z późn. zm.).
7. W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana przysługuje Pani/Panu prawo:
l) dostępu do treści danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 17 ust. 3 RODO,

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22
5310301.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

