
/-/ mgr Wojciech Szczygieł 

Zastępca Wójta 
 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY ŁUKÓW 

z dnia 21 lipca 2021 r. 

 

Zgodnie z art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 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.)  

podaję  do  publicznej  wiadomości 

iż w związku z przedłożeniem przez inwestora - firmę VIPEX Andrzej Grochowski raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 

usługowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – działki nr ewid. 393 

i 394/4 w miejscowości Zalesie, gmina Łuków, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla ww. 

inwestycji. 

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest Wójt Gminy Łuków. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Łukowie, natomiast uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 

zostanie dokonane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

oraz przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Lublinie. 

Podaje się do publicznej wiadomości, ze postępowanie prowadzone jest z udziałem 

społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków. 

Z treścią raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i niezbędną 

dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, przy  

ul. Świderskiej 12, pokój nr 36, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30. 

Uwagi i wnioski w w/w sprawie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu 

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym: Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12,  

21-400 Łuków, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl w terminie 30 dni tj. od dnia  

22 lipca 2021 r do dnia 20 sierpnia 2021 r. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łuków przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 

Łuków, Sołectwa wsi Zalesie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łuków: 

www.lukow.ug.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łuków: 

uglukow.bip.lubelskie.pl. 



Otrzymują: 
1. Wnioskodawca, 
2. Sołtys wsi Zalesie –  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) 

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

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 
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.    

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna 

Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

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. 

Okres przechowywania 
danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

Pani / Pana prawa 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. 

Prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

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. 

Informacja o wymogach 
ustawowych podania 
danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa. 
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