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Orly, dnia 08.01.2021 r.

KOMUNIKAT (OBWIESZCZENIE)

Zgodnie

z

art.

6l $ 4 z uwzglgdnieniem art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22020 r. poz.256 zp62n. zm. ) w zwiqzku z art. 53 ust.
1 ustawy

z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i

2020 r. poz.

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

293 z p62n. zm. ),
podajg do publicznej wiadomoSci

informacjg

o wszczQciu postgpowania

administracyjnego oraz zamieszczeniu

w

publicznie

dostgpnym wykazie wniosku, Polskiej Sp6lki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib1 w Tarnowie, ul'

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarn6w, Oddzia| Zaklad Gazowniczy

w

JaSle, 38-200 Jaslo, ul.

Floriariska 712, oraz pelnomocnika: P. Tomasza Zabawskiego,3T-700 PrzemySl, ul. Wyb. Ojca
Sw. Jana pawla Il 24, sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,Budowa gazoci4gtt zasilajqcego Sredniego
ciSnienia wraz z budow4 przylqcza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego

publicznego

jednorodzinnego na dz. nr 28012 w miejscowoSci Orly, na terenie dzialki ewid. nr: 533,28214,
28215, 29513, 29514, 29515, 28012,obr. 0009

Zainteresowane
skladad wnioski

i

strony mog4

Orly, gm' Orly'"

zapozrrac sig

z aktami sprawy, uzyskac wyjaSnienia,

zaslrzelenia w Urzqdzie Gminy Orly pok' nr 5'

W
z up.

Otrzymuj4:

l.

Wnioskodawca: Polska Sp6tka Gazou,nictwa Sp. z o.o. , ul. Floriarlska 112,38-200 , Tomasz
Zabawski ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawla ll 24 ,37 -700 PrzemySl (pelnomocnik)'

2. Strony postgpowania: wg oddzielnego wykazu'
3. Tablica ogloszei - Urzgdu Gminy Orly, miejscowoSci
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Orty'
5. a/a

Orly'

W6JTA

Klauzula informacvina

Zgodnie z art. 't 3 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przettttarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464/VE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujq, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Orly, adres: ul.
Przemyska 3, 37-716 Orty;
2. Powolany jest lnspektor ochrony danych, kontakt:, tel. (16) 671-26-93, e-mail:
iod@uqorlv.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sE w celu prowadzenia postqpowania
administracyjnego zwiqzanego z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
4. PanilPana dane osobowe nie bgdq wykorzystywane do celow innych niz te, dla
ktorych zostaly pienruotnie zebrane;

5. ma Pani/Pan

prawo do dostqpu do swoich danych osobowych oraz

ich

sprostowania;

6. jezeli zaistnieje podejrzenie, 2e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieSc skargq do Prezesa Urzqdu
Ochrony Danych Osobowych;

Pelny tekst klauzuli informacyjnej znajduje siq na stronie Biuletynu lnformacji
Publicznej Urzgdu Gminy Orly oraz w biurze obslugi klienta w Urzqdzie Gminy Orty.

