BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
www.bip.gorakalwaria.pl

Góra Kalwaria, dnia 21 października 2019 r.

PLP.6733.19.2019.PLA2
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018. 1945 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016 r. 2147 ze zm.) i art. 49 oraz art. 10
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.10.2019
r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,
reprezentowanej przez pełnomocnika „GEOPROJEKT” Kamil Płatos, w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej ś/c o średnicy 40mm, po terenie dz.
nr ew. 183/1 i cz. dz. nr ew. 183/2, obr. Karolina, gm. Góra Kalwaria.
Jednocześnie informuję, iż w trybie art. 10 ww. ustawy, można zapoznać się z zamierzeniem
inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia, wnioski w tut. Urzędu w Górze
Kalwarii ul. 3 Maja 10, pokój nr 207, II piętro, w terminie 14 dni od daty otrzymania obwieszczenia.
Ponadto wyjaśniam, że z uwagi na tryb postępowania, wniosek może nie być załatwiony w
terminach określonych w art. 35 K.p.a. Zostanie on rozpatrzony, po zebraniu pełnego materiału
dowodowego i zapewnieniu czynnego udziału wszystkim stronom oraz po stosownych uzgodnieniach
projektu decyzji z właściwymi organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 Ustawy dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pouczenie
Zgodnie z art. 36 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018. 2096 ze zm.)
stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. W myśl art. 41 K.p.a. „§ 1. W toku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. § 2. W razie zaniedbania obowiązku
określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

Z up. Burmistrza
Kier. Ref. Planowania Przestrzennego
(-)
dr inż. arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska

Otrzymują:
1. Pełnomocnik – Kamil Płatos
2. UMiG w/m – dz. nr 183/1 i 183/2
3. Sołtys wsi Karolina
4. Tablica ogłoszeń UMiG w/m
5. Strona www.bip.gorakalwaria.pl i www.gorakalwaria.pl
6. A/a
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KLAUZULE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCY
podane zgodnie z wymogami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
dalej RODO
1
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą Góra
Kalwaria ul. 3-go Maja 10, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
2
W Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria został powołany inspektor ochrony danych (IOD). Kontakt z
inspektorem ochrony danych: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26
3
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,c i art. 9 ust. 2 lit. G RODO oraz
art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych
zadań Gminy.
4
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
6
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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