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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Zgodnie z art. 614 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),zwanej dalej „k.p.a", 
art.73ust. i i 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 o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.),zwanej dalej 
„ustawą  o udostępnianiu informacji", 

zawiadamiam 
że na wniosek Pana Roberta Stankiewicza zamieszkałego w Ludyni, którego na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Pan Jerzy Górski, złożony 26.04.2022r.,zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
o nazwie „,Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą  wewnętrzną  na 
dz/alce nr ewid. .139, obręb 0013 Ludynia, gm. Krasocin". 

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., 
polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Z dokumentacją  w powyższej sprawie, strony mogą  zapoznać  się  w Referacie Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska pok.14 w Urzędzie Gminy Krasocin przy ul. Macierzy Szkolnej 1, w godzinach 
pracy urzędu. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się  do grupy przedsięwzięć  określonych w §3 ust.lpkt 
55 lit.b tiret 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć  
mogących znacząco oddziaływać  na środowisko ( Dz.U. z 2019r. poz.1839). 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydana 
zostanie po uzyskaniu opinii i uzgodnień  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włoszczowie oraz Organem właściwym 
w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie 
po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. 

Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się  terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo 
przyczyn niezależnych od organu. 

W świetle art. 33k.p.a. strona może działać  przez pełnomocnika, którym może być  osoba 
fizyczna posiadająca zdolność  do czynności prawnych; pełnomocnik doręcz oryginał  lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. 

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się  stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - 
temu przedstawicielowi. Jeśli ustanowiono kilku pełnomocników, pismo doręcza się  tylko jednemu 
pełnomocnikowi. Strona może wskazać  takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca 
zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczy-pospolitej Polskiej „ innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA)- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeśli nie ustanowiła 
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za 
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać  w Rzeczypospolitej 
Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą  środków komunikacji 
elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń  przeznaczone dla tej strony pisma 
pozostawia się  w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 



Zgodnie z art. 411 k.p.a. wtoku 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. 

Ponieważ  w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 „ zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji oraz art.49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do 
publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Krasocin www.bip.krasocin.com.pl  „ wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Krasocin 
ul. Macierzy Szkolnej 1 oraz przekazane do umieszczenia na tablicy ogłoszeń  Sołectwa Oleszno. 
Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się  za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Niniejsze Zawiadomienie - Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji 
Publicznej w dniu 27.04.2022r. 

WOJ MINY 

  

Otrzymują: 
	 Ireneuszl Gliścińsiu 

1. Pełnomocnik Inwestora. 
2. Strony w trybie art. 49 ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego na stronie bip 

www.biD.krasocin.com.pl   

3. Sołectwo Ludynia. 
4. aa. 

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 Urząd Gminy w Krasocinie (iii. Macierzy Szkolnej 1, 
29-105 Krasocin, numer telefonu 4139 17 026). 

2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą  się  Państwo kontaktować  
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektorcbi24.pł  lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4) w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) oraz 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( tekst jednolity Dz.U. z 202 ir. poz.247). 

5) Państwa dane osobowe będą  przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych. 

6) 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); 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować  
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8) Państwa dane mogą  zostać  przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 


