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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 (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – cyt. dalej 

jako „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 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej 

jako „ooś”) zawiadamia się strony, że w dniu 31 lipca 2019 roku na wniosek: Tauron 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, wszczęte 

zostało postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej 

stacji elektroenergetycznej 110/15kV Brzesko” - zlokalizowanej na działce nr 1011/4 w 

obrębie  ewidencyjnym Brzesko Miasto.   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 

ustawy  ooś, tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Brzesku, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów 

wymagane. 

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o 

możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w 

przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska ul. 

Głowackiego 51 pok. 17, lub też na piśmie, składając je w Punkcie Informacyjnym Urzędu 

Miejskiego w Brzesku lub też przesyłając je na adres: Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. 

Głowackiego 51, 32-800 Brzesko. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie.  

Przez obszar ten rozumie się: 

- działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane 

przedsięwzięcie; 

- działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska; 

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis 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 dnia: 12.08.2019 r. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13, 14, 15 i 21 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Brzesku , 32-800 

Brzesko, ul. Głowackiego 51, reprezentowany przez Burmistrza Brzeska. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Brzesku  w celu prowadzenia 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

planowanego przedsięwzięcia w oparciu o przepisy 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z 

późn. zm.). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane 

zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 

10 lat. 

5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy 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, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w 

postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą 

one podlegały decyzjom, których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  
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