Tarnowo Podgórne, dnia 29.03.2022r.

WZP.6220.46.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) dalej K.p.a. 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. ze zm.) dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
zawiadamia
strony postępowania, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu
otwartego-składowania stali wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr
ewidencyjnych 26/1, 27/1, 34/1, 28/11 (obręb Sady), ul. Poznańska 4, 62-080 Sady, gm.
Tarnowo Podgórne nie mogła być załatwiona w terminie.
Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy, konieczność prowadzenia czynności
wyjaśniających oraz analiza całości zgromadzonego materiału.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy do 31 maja 2022 roku.
Ponadto, informuję, że na podstawie art. 37 § 1 K.p.a. – stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia.
Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 29.03.2022 roku przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Zawiadomienie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia jego publicznego
ogłoszenia.
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Otrzymują:
1. Pełnomocnik BUD-RENTAL INVESTMENT Sp. z o.o.– Pani Katarzyna Wrzesińska
2. Strony zawiadamiane zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko i z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
3. UG a/a
Sprawę prowadzi: Małgorzata Weymann, tel. 61 10 23 045

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska
115, 62-080 Tarnowo Podgórne;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na złożone pismo i nie będą udostępniane
podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;
Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania publicznego oraz do celów
archiwalnych zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;
9) podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadania publicznego. W
przypadku braku podania przez Pana/Panią niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy,
włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

