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Obwieszczenie o wszczęciu

postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2020.256 ze zm.) zwanym dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U.2020.283 ze zm.) zwaną dalej u.o.o.ś zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowego wraz
z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów
na działkach ewidencyjnych nr 2062,2061 , 2057,2056,2053,2052, 2049, 2048, 2043,2042/2,
2042/1,2038,2037/2,2033/2, 2032/2,2031 /2, 2028/2, 2027/4, 2027/6, 2024/2,2023/2,2020/2,
2019/2,201612,2015/2,2034, 2063/3 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 2017,2018,
2021,2022,2025, 2026, 2029, 2030,2035, 2036, 2039, 2040, 2041,2044, 2045, 2046,2047,
2050,2051,2054,2055,2058,2059, 2060, 2063/ 1, 2065, 2063/2, 2064, obręb Rudna Wielka,
gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, z wniosku Panattoni Europe
sp. z 0.0., ul. Plac Europejski I, 00-844 Warszawa reprezentowanego przez Katarzynę Giersz,
ul. Częstochowska 38, 42-350 Koziegłowy.
Jednocześnie informuję, że

zgodnie z art. art. 64 ust. I pkt l , 2 i 4 u . o . o.ś. , że tutejszy
organ wystąpi! do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora
Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej
wymienionego przedsięwzięcia i ewentualnego ustalenia zakresu raportu.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, stanowiska
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie dołączone zostaną
do akt sprawy.
z powyższym informuję , że zgodnie z art. 10 k.p.a. strony mają prawo do
udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość
przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
W
czynnego

związku

Z zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie materiałami i dokumentacją obejmującą
m. m. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami można się zapoznać w tut
00
00
urzędzie, pok. nr I w godzinach: pono od 7'0 do 16 , wt.-pt.: od 7'0 do 15 •
Zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje
prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81
ust. l. Przez obszar ten rozumie się:
l) przewidywany teren, na którym będzie realizowane
100 m od granic tego terenu;

przedsięwzięcie,

oraz obszar znajdujący

sięwodległości

2)

działki ,

zostałyby

na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub
przekroczone standardy jakości środowiska, lub

użytkowania przedsięwzięcia

w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczemem.
3)

działki znajdujące się

Zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji
przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej
w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie nastąpiło:R4 12.2020 r.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. l i ust. 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 dyrektyw 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych), dalej jako "RODO", informujemy o sposobie w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także
o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1.
2.

3.
4.

Administratorem PanilPana danych osobowych jest Wójt Gminy Świlcza.
Wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, z którym mou PanIPani kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem poprzez: email: iod-kontakt@swilcza.com.pl lub pisemnie na adres Administratora
danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

a)

na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. I lit.
c) RODO - w zakresie danych wymaganych prze przepisy prawa: imię, nazwisko, adres

zamieszkania,
na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli zostaną przekazane nam inne dane niż
wskazane w pkt. a) np. numer telefonu.
Dane osobowe przetwarzane będą prze okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20 I I r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom
usług łT ; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z
b)

5.

6.

naszymi poleceniami,

dane we własnym imieniu np. podmiotom
lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą
( banki, instytucje plamicze) - w celu dokonania zwrotów opłaty,
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu
Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię ,
Lichtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że
w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych
i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych ma PanifPan prawo wycofania zgody na
b)

innym Administratorom danych

przetwarzających

prowadzącym działalność pocztową

7.
8.
9.

przetwarzanie danych w dowolnym momencie ,

d)

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

w
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Otrzymują:

I.

2.
3.

Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza,
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza na stronie internetowej
www.bip.swilcza.com.pl oraz na tablicach informacyj nych sołectwa Rudna Wielka.
Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszów
oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogloszeń Urzędu Miasta Głogów
Małopol s ki oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Głogowa
Małopolskiego.
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