
Łosice, dnia 28.07.2022 r.  

Burmistrz  

Miasta i Gminy Łosice 

GNiOŚ.6220.5.4.22  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)  

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Starostwa Powiatowego w Łosicach z dnia 

15 czerwca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze w msc. Niemojki, 

Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice”.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w toku 

postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Łosicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim. 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez 

pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice pok. 16 w godzinach 

urzędowania, tj. poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, wtorek- piątek w godz. od 7.30 

do 15.30. lub drogą elektroniczną. 



Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie 

Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice oraz tablicy 

ogłoszeń miejscowościach Niemojki i Patków. 

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

niniejszego obwieszczenia. 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Łosice 

/-/ Mariusz Kucewicz 

Podstawa prawna: 

- art.61§4 Kpa – „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy 

zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie”. 

- art. 49§1Kpa – „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i 

innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 

obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.  

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 

przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. 

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 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice (ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice tel. 83/306 88 21). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzonego postępowania 

administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie 

oddziaływania na środowisko i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych. Okres przechowywania 10 lat, kategoria BE. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) 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 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); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


