Wójt Gminy Lubawa
woj. warmińsko-mazurskie
Fijewo, dnia 6 września 2022 r.

GKIZP.6733.14.2022

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Lubawa, działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 z późń. zm.) zawiadamia, iż w dniu 23 sierpnia 2022

roku zostało wszczęte

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z szafką
pomiarową, na działkach o numerach ewidencyjnych: 7/24 i 346/9, obręb Mortęgi,
gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – Pana Tomasza
Kasprowicza (Biuro Projektowe ELTOM Tomasz Kasprowicz).
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy w każdym stadium postępowania, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki:
8:00-16:00, od wtorku do piątku: 7:00-15:00).
Niniejsze obwieszczenie, zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., uważa się za dokonane
po upływie czternastu dnia ogłoszenia.
Informuję również, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.503 z późń. zm.),
o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz postanowieniach i decyzji
kończącej strony zawiadamiane będą w drodze obwieszczenia, a także w sposób
zwyczajowo

przyjęty

w

danej

miejscowości

(wywieszenie

na

tablicy

ogłoszeń

w miejscowości Mortęgi). Inwestor oraz właściciele nieruchomości będą zawiadamiani
o etapach niniejszego postępowania na piśmie.

Wójt Gminy Lubawa
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wywieszono … września 2022 r.
zdjęto ……………….……….

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 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) dalej Rozporządzenie 2016/679) zwanym dalej („RODO”) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubawa z
siedzibą w Fijewie 73, 14-260 Lubawa;
1. kontakt z inspektorem ochrony danych osobych- e-mail: iod@gminalubawa.pl
2. dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późn. zm.)
3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych
obowiązków spoczywających na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
c, art. 6 ust. 1 pkt e RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji zadań
nałożonych na Gminę Lubawa przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w celu wykonania władzy publicznej.
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.;
7. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
8. odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz
organy wyższego stopnia
w administracyjnym toku instancji, inni
administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymać dane w ramach
konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
9. dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane
również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym
postępowaniu.

