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OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

dla działki nr 5, 6, 8 z k. m. 5, nr 154, 159, 297, 353 z k. m. 7 w miejscowości Dobra  

informacja dla stron postępowania zawiadomionych pismem: GP.6730.31.1.2021  

Zgodnie z art. 10 § 1, 49a i 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), nawiązując do zawiadomienia nr GP.6730.31.1.2021  
z dnia 31.05.2021 oraz obwieszczenia GP.6730.31.9.2021 z dnia 05.07.2021 r., informuje  
się o zakończeniu postępowania dowodowego wszczętego na wniosek Centralnej Grupy 
Energetycznej S.A. Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, w sprawie wydania decyzji  
o warunkach zabudowy, dla inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej „Dobra 1” o łącznej mocy do 
25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, stacjami 
kontenerowo - pomiarowymi, montażem transformatorów i inwerterów oraz przyłączami 
elektroenergetycznymi, wraz z słupami średniego napięcia SN) na terenie działek o nr. ewid. 5, 6, 
8 k. m. 5 oraz 154, 159, 297, 353 k. m. 7.  

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału  
w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość 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. 

Ze względu na charakter sprawy wydłuża się termin załatwienia sprawy: do 27.08.2021 r. 
Zgodnie z art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. 

 
 

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 Dobra. 

___________________________________________________________________ 
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. 

http://www.bip.strzeleczki.pl/
mailto:ug@strzeleczki.pl

