
OBWIESZCZENIE 

 

Nasz znak: ROŚ. 6220.9.2021                                                            Poddębice, dnia 30 lipca 2021 r. 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 

ust. 3 i w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej w 

skrócie ustawą ooś a także § 3 ust. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1839), w związku z wnioskiem  DAIFRESSH POLSKA Spółka z o.o., 

58-200 Dzierżoniów ul. Podwalna 12 w imieniu, której działa pełnomocnik w sprawie zmiany 

ostatecznej decyzji środowiskowej Nr ROŚ. 6220.2.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. na realizację 

przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra 

Bałdrzychowska, Góra Bałdrzychowska-Kolonia, Rąkczyn i Byczyna” zawiadamiam, że: 

1) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji 

środowiskowej Nr ROŚ. 6220.2.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. dla powyższego 

przedsięwzięcia, 

2) zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Burmistrz 

Poddębic, 

3) Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii, co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

powyższego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu 

raportu o oddziaływaniu na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Łodzi, 

4) Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 i w nawiązaniu do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś organem 

właściwym do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia 

takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko jest Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, 

5) Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii, co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

powyższego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu 

raportu o oddziaływaniu na środowisko jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w 

Sieradzu, 

6) pismami z dnia 30 lipca 2021 r., znak: ROŚ. 6220.9.2021 wystąpiono o wydanie opinii, co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w 

przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu powyższego 

przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach oraz Dyrektora Zarządu 

Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 04 sierpnia 2021 r. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się aktami 

sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Poddębicach, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

Pouczenie 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

Burmistrz Poddębic 

(-) Piotr Sęczkowski 

 

 



   

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Jednocześnie informuję, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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 (określane popularnie, jako”RODO”). Biorąc powyższe pod 

uwagę zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Poddębic z siedzibą w 

Poddębicach przy ul. Łódzkiej 17/21, 99-200 Poddębice. 

2. We wszystkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 

wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na 

adres e-mail: iod@poddebice.pl lub telefonicznie 697-021-576. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań tj. wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będących w kompetencji Burmistrza Poddębic - 

na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. lub na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Kategoria danych osobowych – dane niewrażliwe. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną, w tym również z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów 

prawa. 

8. Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią odbywać się będzie na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym 

momencie. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

 

  

 


