Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
Teresin dn. 19.10.2021 r.
GP.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741
z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
realizowane z wniosku PGE DYSTRYBUCJA S.A. w Lublinie reprezentowanej przez
pełnomocnika „ADRIA” Adrianna Orzechowska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie linii kablowej energetycznej,
słupa SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej SN/nN - na terenie działki nr 90/4 położonej
w obrębie ew. Maszna, gm. Teresin.

W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w
przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 18, 96-515 Teresin,
( tel. 46 864 25 51) uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 dzień 20.10.2021 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Teresin oraz w Biuletynie informacji
publicznej Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji.
Z up. WÓJTA
mgr Grażyna Cierpis-Przysucha
SEKRETARZ GMINY

SPRAWĘ PROWADZI: Ref. Gospodarki Przestrzennej
tel. 46 864 25 51

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin (ul.
Zielona 20, 96-515 Teresin, email: urzad.gminy@teresin.pl, tel: +48 46 861 38 15)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wnioskowanego terenu.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO ( na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia
roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (26 lat) na Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania
danych osobowych na podstawie odpowiedniej zgody, do momentu jej cofnięcia.
6)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7)
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3;
10) Państwa dane zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak pracownia urbanistyczno-projektowa,
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

