
 

Gmina Strzeleczki 

Rynek 4,47-364 Strzeleczki  
www.strzeleczki.pl 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Urząd Gminy Strzeleczki   tel. +48 77 407 66 60 
Rynek 4, 47-364 Strzeleczki  fax +48 77 407 66 61 
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GP.6733.5.2.2021 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Strzeleczki 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  

inwestycji celu publicznego 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.06.2021 r. Gminy 

Strzeleczki, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, dla: 

„BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ” 

Lokalizacja inwestycji: obręb Zielina, działka nr: nr 471 i 371/6 z k. m. 3 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)  

do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość zapoznania się z treścią 

złożonego wniosku, przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów 

oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  

w Strzeleczkach, Rynek 4, w pokoju 207, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania. 

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki - I piętro, 

pokój 114, budynek A, w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia po dniu dokonania się niniejszego 

obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

Wójt Gminy Strzeleczki 

/-/ Marek Pietruszka 

Podano do publicznej wiadomości przez: 
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl, 
3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zielina. 
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Strzeleczki dnia. 02.11.2020 r 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, że:  

 Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

 Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych, tel. 77-407 66 60, 
e-mail ug@strzeleczki.pl   

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 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 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki , 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia lub realizacji usługi. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz 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, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane, 

 Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. 
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