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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA PONIECA 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

 

W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 

 

            Na podstawie godnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  zawiadamiam o wszczęciu 

postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  

„Rozbiórce i budowie linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN” dz. nr ewid. 

868/1, 868/2, 867/11, 867/12, 867/13 i 867/14 obręb geodezyjny Wydawy gmina Poniec.  

 

W związku z powyższym z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, 

dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 

64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty 

wywieszenia niniejszego obwieszczenia.  

Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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) (Dz.Urz.UE.L z późn. zm.)- RODO: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ponieca  ul. Rynek 24 tel. 65 5716120. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

       - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

      - wykonywania  zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania 

aktów planistycznych  przysługuje Państwu prawo: 

 - dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich 

sprostowania (poprawienia),  ograniczenia przetwarzania( bez wpływy na przebieg  i wynik postępowań 

dotyczących sporządzania aktów planistycznych) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

(ze względu na sytuację szczególną osoby),                                                                                                                               

- wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach. 

           Dalsze informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie BIP urzędu                                 

i w siedzibie Administratora. 

  

         Burmistrz Ponieca 

         /-/ Jacek Widyński 


