OŚ.6220.5.2019

Bolesław, dnia 10.10.2019r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081
ze zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2019r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370.0 m n.p.m.”
planowanego w miejscowości Bolesław, na działkach nr: 1618/133 oraz 1619/3.
Inwestor: Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
Osoby, którym przysługuje status strony informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10
Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu
wyjaśniającym.
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu
Gminy Bolesław, ul. Głowna 58, 32-329 Bolesław, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Wójt Gminy Bolesław informuje, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) [Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.]. Szczegółowe
informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach, o których mowa w art.
13 ust. 1 i ust. 2 RODO, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,324022,ochrona-danych-osobowych.html w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Otrzymują:
1. Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.
2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)
3. a/a

