Halinów, dnia 14 maja 2020 r.
RGPP.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA HALINOWA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o. z dnia 2
kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na
części działki nr ewid. 2467 położonej w miejscowości Okuniewie, gmina Halinów.
Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w
drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą
lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.”
Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 w terminie
14 dni od daty niniejszej publikacji. W związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na uwadze
ochronę zdrowia, sposób kontaktowania się z Urzędem Miejskim w Halinowie ustalony jest drogą
telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, pocztą oraz poprzez adres email.

Z up. Burmistrza Halinowa
Zastępca Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Halinowie
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 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)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Halinowa- reprezentujący
Gminę Halinów z siedzibą w 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@halinow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie
warunków zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie ustawy
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.
293).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt – kat A.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia
 lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą
podlegały profilowaniu.

