
                                                                                 Aleksandrów, dnia 04.04.2022 r. 

Znak: GR.6220.5.2021                                                                                                          

                       

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Aleksandrów 
 

 Na podstawie  art. 101 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy                             

z dnia 03 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.  poz. 2373 z późn. zm.), Wójt Gminy Aleksandrów 

 

zawiadamia                                                                  

 

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Inwestora Pana 

Sylwestra Rudeckiego, Pani Ewy Ziółkowskiej oraz Pana Bronisława Brylskiego, z dnia 09 listopada 

2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Aleksandrów 09 listopada 2021 r.) w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie 

mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną” w miejscowości 

Ostrów gmina Aleksandrów obejmującego działki o nr ewid. 222/31, 222/32 i 222/33, Wójt Gminy 

Aleksandrów wydał w dniu 04 kwietnia 2022 r. postanowienie znak: GR.6220.5.2021 w sprawie 

zawieszenia wszczętego postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu                                                          

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 14 kwietnia 2022 r. 

 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.  10 § 1  Kpa strony postępowania mogą zapoznać 

się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać uwagi  i wnioski w siedzibie Urzędu 

Gminy Aleksandrów od poniedziałki do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 po uprzednim 

telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postepowanie administracyjne. 

 Sprawę prowadzi – Halina Pasikowska, Urząd Gminy Aleksandrów, tel. (44) 756-00-69 wew. 

40. 

 

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 (określane jako „RODO”) informuję, że Administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów z siedzibą w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów, 

e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Aleksandrów następuje za pomocą adresu 

e-mail: IOD@lesny.com.pl - Pani Paulina Lesiecka-Koralewska 

RODO reguluje obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, których dane osobowe                       

są w Urzędzie Gminy Aleksandrów przetwarzane zarówno w przypadku, gdy są od nich pozyskiwane 

jak i w przypadku pozyskiwania tych danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Aleksandrów jest wypełnienie 

obowiązku ustawowego. Czas przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od 

podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę  przetwarzania danych osobowych przez Urząd 

Gminy Aleksandrów. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

celu przetwarzania, w tym również obowiązku  archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
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Zgodnie z RODO, przysługują Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa 

dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

W zakresie swoich danych osobowych mają Państwo prawo żądania: dostępu do danych, 

sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie 

przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się 

niezgodnie z przepisami. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu. W postępowaniach 

administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie 

udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje. 

   

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

Wójt Gminy Aleksandrów 

/-/ 

Paweł Mamrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono dnia: …............................ 

Zdjęto dnia: .......................................... 

Pieczęć urzędu: …................................. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


