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Rudniki, dnia 19.10.2021

ZAWIADOnfllENIE
Wójta Gminy Rudniki

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 póz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 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, póz. 247)

z aw
Wójta Gminy Rudniki

adamia strony postępowania o:

1 wszczęciu na wniosek Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A
reprezentowanej przez Pana Andrzeja Neusteina, ul. Pomarańczowa 22, 45-416 Opole
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięci pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Łazy-n/tłyny
grn. Rudniki"

Z UWAGI NA POMINIĘCIE PRZEZ INWESTORA CZĘĆI DZIAŁEK na których ma być
zlokalizowane przedsięwzięcia w prowadzonym postępowaniu uwzględnione zostaną
tylko pominięte działki, tj:

Rudniki k.m. 2 działka nr 133;

Młyny k.m. 1 działki 426/1,426/2, 606/3, 369

2 Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w§ 3 ust 1 pkt 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. póz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2
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., póz. 247) i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;

3 wystąpieniu w piśmie nr OŚZP.6220.7.2021 z dnia 19.10.2021r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w piśmie nr OŚZP.6220.7.2021 z dnia
19.10.2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, w piśmie
nr OŚZP.6220.7.2021 z dnia 19.10.2021r. do Państwowego Gospodarstwa Wodneao
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U.2021 r. póz. 247 ze zm.), z prośbą o PONOWNĄ opinię w sprawie stwierdzenia (lub nie)
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu
na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Z dokumentacją w sprawie zainteresowane Strony mogą się zapoznać w siedzibie
Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki /pok. nr 6/ Referat
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Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w
godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46 325

Rudniki,
- ustnie do protokołu, w siedzibie organu: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego

12, 46 325 Rudniki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, póz. 1450, z póz. zm) na adres poczty
elektronicznej: gmina@rudnlki.pl

- poprzez ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej)

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o kolejnych etapach
prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego obwieszczenia przez
udostępnienie każdego następnego zawiadomienia wyłącznie w Biuletynie Informacji
Publicznej BIP Gminy Rudniki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach i w miejscu
realizowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2020 póz. 256 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie

14 d ni od ogłoszenia ninieiszeao obwieszczenia.

\°^y
Grze^or^^'a^ki

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
2. stronie Biuletynu lnfo|,rqacji^?4b|icznej (BIP) Gminy ^idpi^ina okres od dnia :U..10.3X4^-/).... do dnia .../l^^...:^C
3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. Młyny, Rudniki

Strona 2 z 3



Klauzula informacyjna

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), dalej „RODO" informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego
12A, 46-325 Rudniki.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach: e-mail:
iodOjudniki.pl, tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w Rudnikach, ul.
Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie 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. 2020 r., poz.256) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postępowania administracyjnego i wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony wynikający
z kategorii archiwalnej „B" oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych,

4. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto
także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich
niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

7. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

8. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

Wywieszono ną.tą^Jlicy^ogłoszen^w..,.,wokresleod.^Si^^^fl^^^^^^
............... ^(V. .^ iT.I.'.i ;..i',^-;.i'.,t..f-si.-i,» ....
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