Gizałki, dnia 24.05.2021 r.
- za dowodem doręczenia -

RNPP.6730.20.2021

OBWIESZCZENIE
o rozprawie administracyjnej

Na podstawie art. 90, art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Wójt Gminy Gizałki prosi
o stawienie się osobiście lub przez przedstawiciela albo pełnomocnika, na rozprawę
administracyjną, która odbędzie się w dniu 10.06.2021 r. o godz. 18:00 przy sali wiejskiej
we Wronowie (Wronów 43A), a także o złożenie przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów
i innych dowodów w tej sprawie.
Przedmiotem rozprawy będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej
na
budowie
budynku
inwentarskiego
(chlewni)
o
obsadzie
do 1996 szt. tuczników (do 279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
nr 357/1 położonej we Wronowie (ark. mapy 1).

Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron,
uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane
organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie
rozprawy ogłosić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie
zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego
organu administracji publicznej.

Obwieszczenie otrzymują:
1. Sołtys wsi Wronów.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki
oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gizałki.
3. aa (MCz.).
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Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gizałki z siedzibą w Gizałkach,
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 wydania decyzji na podstawie odpowiednich przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego,
 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem
zadań przez Urząd Gminy Gizałki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy
Gizałki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
 podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5) Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Urzędu, w przypadku niepodania danych niemożliwe
jest wydanie decyzji,
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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