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O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY PĘCZNIEW 
 

 

Stosownie do art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 293, ze zm.) 

 

z a w i a d a m i a m 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

pn. „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4435B” wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną; na którą składać się będzie fundament, wieża telekomunikacyjna o 

wysokości do 65 m.n.p.t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9 szt.) oraz anteny 

radiolinii (5 szt.), wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo-odbiorczymi, wraz 

z ogrodzeniem.    na części działki , nr ewid. 211, obręb Drużbin, gm. Pęczniew 

Inwestor: P4 Sp. z o. o. z/s ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika  

P. Grzegorza Gąsiorowskiego Up-Telekom Sp. z o. o.   

 

W terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z wnioskiem 

w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, w punkcie obsługi 

interesanta  po uprzednim ustaleniu terminu pod nr. Tel 436788990 lub 43 678 1519 wew.30 , 

w godzinach urzędowania, oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia.  

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele 

i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 

o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie 

pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny. 

 

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane 

po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 

ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Szczegółowe informacje, dotyczące zakresu danych osobowych przetwarzanych przez Wójta Gminy 

Pęczniew, zawarte są w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralną cześć niniejszego 

obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pęczniew z siedzibą w Pęczniewie przy ul. Głównej 10/12, 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider , e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwetsycji celu publicznego na 

podstawie Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) i 

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

3) podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z wyżej 

wymienionymi przepisami prawa. 

4) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, 

• 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, chyba, że ADO może 

przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.  

− przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  

− przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

− przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

− przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem wszczęcia i prowadzenia  postępowania 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

6) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Pęczniewie. 

 

 


