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RB.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 z
późn. zm.)

zawiadamiam,
iż na  wniosek  Prologis  Poland  REIT Sp.  z  o.o.  II  SKA i  Prologis  Poland  CI  (P)  Sp.  zo.o.,  z
pełnomocnictwa których działa  Agnieszka Wojciechowska Świergoń, BMT Polska Sp. zo.o., Wrocław z
dnia 27.09.018 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na
rozbudowie  hali  DC2B  w  parku  Prologis  Piotrków  II  o  części  socjalno  –  biurowe  oraz
niezbędną infrastrukturę techniczną na działce 438/2 obręb Majków Duży.

Planowane  zamierzenie  zgodnie  z §  3  ust.  2  pkt  2  w  związku  z   §  3  ust.  1  pkt.  55
Rozporządzenia Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  71  ze  zm.)  może  zaliczać  się  do
przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, dla  których
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt
Gminy Wola Krzysztoporska.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska w  Łodzi,  Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Piotrkowie
Trybunalskim i Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z prośbą o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na  środowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Podaję  się do  publicznej  wiadomości, że dane  o  ww.  wniosku  zostały  zamieszczone
na stronie internetowej urzędu www.bip.wola-krzysztoporska.pl .

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskiwać
wyjaśnienia, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5,
97-371 Wola Krzysztoporska , pok. 6, tel. 044 616 39 72.

Niniejsze zawiadomienie  zostaje  zamieszczone na  stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej
Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  ul.
Kościuszki  5  oraz  przesłane  Sołtysowi  Sołectwa  Majków  Duży  i  Gomulin  Kolonia  celem
wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

W załączeniu   klauzula informacyjna dla stron postępowania dotycząca przetwarzania danych osobowych.  

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Agnieszka Wojciechowska Świergoń, BMT Polska Sp. zo.o., ul. Mennicza 13, 50-057

Wrocław
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.:

a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.,
b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Majków Duży,
c) Tablica ogłoszeń Sołectwa Gomulin Kolonia,
d) BIP Urzędu Gminy: www.bip.wola-krzysztoporska.pl 

3. a/a

http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl/
http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl/


Klauzula informacyjna dla stron postępowania – właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 362/7, 295/2,

293/4, 292/7, 438/1, 291, 292/4, 293/1, 294/1, 295/5, 295/7, 296/1, 295/5, 295/7, 296/1, 297/3, 298/1, 299/1, 300/1,

302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 312/1, 313/1, 32/7 obręb Majków Duży

dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych, zwany dalej „AD”, jest :
Pełna nazwa: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
Adres siedziby: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP, KRS: NIP 771-10-29-208
REGON 590647902
Telefon, e-mail: 044 6163961
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych, zwanym dalej IODO, jest :
Imię i nazwisko: Wojciech Janicki
Telefon, e-mail: tel. 667 533 777  e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl 
3. AD przetwarza dane osobowe na podstawie :
art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017
r., poz.1257) oraz na podstawie 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 
4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :
Prowadzonego  postępowania  w  przedmiocie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym / warunkiem zawarcia umowy.

Osoba, której dane dotyczą jest/nie jest zobowiązana do ich podania. 
6. Kategorie  odbiorców  przetwarzanych  danych  osobowych  przez  AD:  podmioty  obsługujące

systemy  teleinformatyczne  Urzędu  Gminy  Wola  Krzysztoporska,  podmioty  świadczące
usługi  pocztowe  i  kurierskie  na  rzecz  Urzędu  Gminy  Wola  Krzysztoporska,  strony
postępowania.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia sprawy, po czym  dane
będą przechowywane w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy wola Krzysztoporska przez dwa
lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, po upływie
tego okresu przekazuje się je do archiwum zakładowego gdzie będą przechowywane przez 8 lat, a
następnie przez czas niezbędny do brakowania dokumentów.

8. Osoba której dane dotyczą ma prawo :
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,


