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OBWIESZCZENIE 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), stosownie do art. 73 ust. 1 

oraz art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy 

Kodrąb 

                                  zawiadamia strony postępowania 

o wszczęciu w dniu 31.10.2022 r. postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez 

spółkę Bugaj Sp. z o. o., Bugaj Zakrzewski 5, 97-512 Kodrąb, reprezentowaną przez 

pełnomocnika Inwestora – Panią Małgorzatę Magier przedstawiciela EKO-LAB 

CONSULTING Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Instalacja do przetwórstwa owoców i warzyw  

o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 Mg/rok oraz instalacji do pakowania 

produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 Mg/rok” 
zlokalizowanego w gm. Kodrąb na działce o nr ewid. 116/1, 116/2, 116/6 obręb Łagiewniki, 

powiat radomszczański, woj. łódzkie.  

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 08.11.2022 r. Wójt  

Gminy Kodrąb wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 

wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb,  

w dniach i godzinach pracy tut. urzędu. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 15.11.2022 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl oraz przesłane do 

sołtysa sołectwa Bugaj-Antopol celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu 

zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Bugaj Zakrzewski. 

 

Otrzymują:                                                                                  

1. Pełnomocnik Inwestora – Pani Małgorzata Magier 

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb 

3. BIP Gminy Kodrąb 

4. Sołtys sołectwa Bugaj-Antopol 

5. a/a 

 

                                                                                                                         Z up. WÓJTA 

mgr Paweł Żuławiński 

Kierownik Referatu  

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Inwestycji 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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, s. 1) dalej RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kodrąb z siedzibą w Kodrębie, 

ul. Niepodległości 7, tel. 44 681 93 25, adres email: sekretariat@gminakodrab.pl; 

2) Z inspektorem ochrony danych Pawłem Trajdosem Pani/Pan można się skontaktować pisząc  

na adres email iod@gminakodrab.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego  

na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

w szczególności wynikającego z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego w związku z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych   

w pkt 3, a po tym czasie przez okres kat. A przechowywane wieczyście oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych 

osobowych;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;  

 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie  

na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

 8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani  

do organizacji międzynarodowych. 
 

 

 


