
Sośnicowice, dnia 25.07.2022r. 

 RGG. 6220. 3.15. 2022.IS 

 

OBWIESZCZENIE  

BURMISTRZA  SOŚNICOWIC 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 1/2022 

 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   

 

Działając na podstawie art. 10§ 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm) w związku z art. 87 w 

powiązaniu 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 2022 poz. 1029 z późn.zm.)  

oraz art. 85 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. 

Burmistrz Sośnicowic zawiadamia strony postępowania , że w dniu 25.07.2022r została 

wydana decyzja nr 1/2022 znak RGG.6220.3.14.2022.IS o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia pn. .„Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach” 

obejmującego teren działek nr ewid.: 827/443, 1221/428, 2501/428, 2413/494 obręb Sośnicowice 

oraz działek nr ewid. 1227/427, 1222/428, 1229/427, 2502/428, Gmina Sośnicowice. W ramach 

postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony w dniu 26.04.2022r. przez  

Adama Silarskiego współwłaściciela CADmost Projekt s.c. z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 1 w 

Gliwicach działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.03.2022r. w imieniu inwestora 

Gminy Sośnicowice z siedzibą  przy ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice .  

Organ prowadzący zgromadził materiał dowodowy, wraz z uzyskanymi przewidzianymi 

prawem opiniami organów współdziałających: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - postanowienie znak WOOŚ-

4220.257.2022.MP.2 z dnia 7.06.2022r. (data wpływu 7.06.2022r.), 

 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Gliwicach opinia 

znak GL.ZZŚ.1.435.83.2022.TM z dnia 20.06.2022r. ( data wpływu 27.06.2022r. ), 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach- opinia sanitarna znak 

NS/ZNS-523-35-(1)/22 z dnia 10.05.2022r. ( data wpływu 10.05.2022r.) 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. jeżeli liczba stron postępowania  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. 

przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję osoby, którym przysługuje status strony 

o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania, o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz 

dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Sośnicowicach ul. Rynek 19.  

Zgodnie z art. 49 K.p.a doręczenie dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dręczenie poprzez niniejsze obwieszczenie następuje 

w dniach od 26.07.2022r do 9.08.2022r. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza 

Gminy Sośnicowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji.  

Informacji na temat powyższej sprawy w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach udziela  – 

Irena Szykowska pokój 17 II piętro ( tel. 32 335 86 08) lub w zastępstwie Dorota Marulewska (tel. 

32 235 86 13) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  



Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sośnicowic. Z Administratorem danych można 

się kontaktować: 

 listownie pisząc na adres :Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, 

 telefonicznie pod numerem 32 335 86 24, 

 pisząc na adres email: um@sosnicowice.pl 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu 

Miejskiego w Sośnicowicach. 

3. Kategoria przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji, numer działki, numer 

księgi wieczystej. 

4. Cel przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.„ Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej 

w Sośnicowicach”. 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą 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 2018 poz. 2081), oraz ustawą 

z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa: Firma 

CADmost Projekt s.c. z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 1 w Gliwicach,  działające na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 16.03.2022r. w imieniu inwestora Gminy Sośnicowice z siedzibą  przy ul. Rynek 19 w 

Sośnicowicach, także podmioty i organy współdziałające w postępowaniu administracyjnym i wypełnianiu 

naszych uprawnień i obowiązków. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora danych jedynie w 

okresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. 

W celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach zgodnie z 

przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

8. Źródło pochodzenia danych: 

Pani/Pana dane osobowe administrator pozyskał: z wypisu z rejestru gruntów złożonego jako załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich kopiowania, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,  

 prawo do usunięcia danych osobowych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

10. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

 

mailto:iod@cuw.lubliniec.pl

