OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUKÓW
z dnia 29 czerwca 2021 r.
Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)
zawiadamiam
strony postępowania
iż po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Ciesielczuka „EKO-PROJEKT” Pracownia Ochrony
Środowiska, działającego jako pełnomocnik Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego
„Węglobud” Wiesław Chibowski (data wpływu na kancelarię Urzędu: 15 czerwca 2021 r.)
zostało
wszczęte
postępowanie
administracyjne
w sprawie
wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „BIARDY-1” położonego w miejscowości
Biardy na działkach nr 153, 154/1 i 154/3, gmina Łuków – zmiana zakresu
przedsięwzięcia w związku z poszerzeniem granic obszaru górniczego”
Przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na działkach
o nr ewid. 153, 154/1 i 154/3 w miejscowości Biardy. Planowane jest poszerzenie granic
obszaru górniczego BIARDY-1 w stosunku do posiadanej koncesji o 0,93 ha. Roczne
wydobycie kruszywa przekroczy wielkość 20 000 m3. Organem właściwym do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łuków.
−
−
−

Jednocześnie informuję strony postępowania, że Wójt Gminy Łuków zwrócił się do:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46,
20-144 Lublin,
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, ul. Spółdzielcza 4, 21-400 Łuków
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49,
08-300 Sokołów Podlaski

o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją sprawy można
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, pok. nr 36 w godz.
7.30 - 15.30.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie
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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa –
strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łuków
oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ww. 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)
„Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

/-/ mgr Wojciech Szczygieł
Zastępca Wójta
Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Sołtys wsi Biardy – do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości,
3. a/a, tablica ogłoszeń, BIP, strona internetowa Urzędu Gminy Łuków

Wywieszono dnia ...............................
Zdjęto dnia

.....................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Tożsamość
Administratora (ADO)
Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych
Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy
księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych
w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:
a.
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c.
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d.
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa.

Okres przechowywania
danych
Pani / Pana prawa

Prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego
Informacja o wymogach
ustawowych podania
danych

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych
Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@lukow.ug.gov.pl.
Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z odpowiednich
przepisów prawa.

