
PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
32-600 OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2
Znak sprawy:                         Oświęcim, dnia 14 grudnia 2020 r. 
GA.6733.2.2020.III OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając  na  podstawie  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 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m    s t r o n y    p o s t ę p o w a n i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 listopada 2020 r., uzupełniony za pismem
z dnia  7  grudnia  2020  r.  Polskiej  Spółki  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.,  ul.  Bandrowskiego  16,  33-100  Tarnów  –
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego
na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego,
planowanej przy ul. Nowe Stawy, na działkach nr 1599/12, 1599/11, 1599/9, 1601/5, 1600/7, 1596/1  obręb
Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim. 

Zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – stroną postępowania jest
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być osoby fizyczne i  osoby prawne, a gdy
chodzi  o  państwowe  i  samorządowe  jednostki  organizacyjne  i organizacje  społeczne  -  również  jednostki
nieposiadające osobowości prawnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  zadań publicznych na podstawie  przepisów prawa (wydanie/zmiana
decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) -  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  – o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa - Ustawa z dnia
27  marca  2003  r.  –  o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  Ustawa  z dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. A.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7.  Ma Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych Osobowych,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych
Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w  celu
usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a  konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
JANUSZ CHWIERUT

PODPIS NA ORYGINALE

Udostępniono w BIP, stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim oraz na tablicy informacyjnej.


