
 

 

Człuchów, dnia 10 marca 2023r. 

     PiOŚ. 6733.1.2023.IK 

 

OBWIESZCZENIE  

Burmistrza Miasta Człuchów 

 

Zgodnie z art. 61 § 4  k.p.a.( t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm. ) zawiadamiam ,                    

że w dniu : 23 lutego 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, 

reprezentowanej przez pełnomocnika –  

Panią Monikę Kowalczyk 

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  

polegającej na budowie sieci gazowej wraz z wykonaniem przyłącza, na terenie działek 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi 22/6 i 23/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 

Człuchów 0064 ( arkusz 27) , miasto Człuchów. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. mają Państwo prawo wzięcia udziału  

w każdym stadium przedmiotowego postępowania administracyjnego  

( informacje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie – pokój nr 16 – w godz. od 8.00 do 14.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Człuchów z siedzibą al. Wojska Polskiego 

1, 77-300 Człuchów, tel.: 59 83 42 291, adres e-mail; sekretariat@czluchow.eu  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@czluchow.eu lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy tj. gdyż 

jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) w zw. z Ustawą z dnia  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym art. 50-58, (tj. Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, •

 art. 21 ust. 2 pkt 10), art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej,   ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U 2019 poz. 60 z późn. zm ) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów 

archiwalnych . 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 

danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawcy usług hostingu strony 

BIP, dostawca usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych, dostawcy usług 

brakowania dokumentacji i nośników danych. Ponadto dane osobowe są ujawniane dostawcy usług 

pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa tj.: organom wynikającym art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m. in. Starosta, zarządca dróg gminnych 

Regionalny Dyrektor Środowiska, Powiatowy Zarząd Dróg, Konserwator Zabytków, Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
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