
      Leżajsk, dnia 15.09.2020 r.  

 
OŚ.6220.5.2020 
 

OBWIESZCZENIE 
 
Działając na podstawie  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)  w związku z 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 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 283 ze 
zmian.), 

Burmistrz Leżajska 
zawiadamia strony postępowania, 

 

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji 

pomiarowej Q=3150 m3/h na terenie istniejącej stacji SRP Leżajsk, ul. Sandomierska wraz z jej 

likwidacją”. Dokumentacja obejmująca uzgodnienia dotyczące realizacji w/w przedsięwzięcia 

wydane przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowe Gospodarstwo 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Leżajsku udostępnione są do wglądu  w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 

nr 6 (parter), w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30).  
 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 
Kodeksu postepowania administracyjnego, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomienie uważane będzie za 
dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.  

Z uwagi na to, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, na podstawie art. 74 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu 
postepowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania 
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego 
ogłaszania.   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: zamieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Leżajsku: 
www.lezajsk.um.bipgmina.pl (Środowisko naturalne), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 oraz przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w 
miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Jednocześnie informuję że: 

1) Administratorem danych osobowych jest - Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, 
z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 73 33 e-mail uml@miastolezajsk.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem, Urzędu Miejskiego, wskazanym w pkt 
1 e-mail IODO@miastolezajsk.pl, tel.17 242 73 33 

3) Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe daje 
gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady powyższej nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych 
wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami 
ratyfikowanej umowy międzynarodowej. 

4) Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
oraz 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 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
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5) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Z uwagi 

na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski są przepisy prawa, 
uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone., 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) Podstawa przetwarzania  

1) zrealizowanie uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 
2) realizacja umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
3) wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 
4) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo 

odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 
5) cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. 

7) Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz,U, z 2020r. poz. 283 ze zm.).  

         
 

         
        
 
 
                         (-)   z up. BURMISTRZA  
         Beata Jodkowska 
        Kierownik Biura Ochrony Środowiska   


