
Wójt Gminy  
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In. 6733.17.2015                                                                               Somianka, dn. 15.11.2018r.  
    

  

   

 

Z A W I A D O M I E N I E  

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 2096) 

 

Zawiadamiam, na wniosek z dnia 05.11.2018r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z 

siedzibą przy ul. Garabarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla inwestycji polegającej na
 

Budowie słupów odgałęźnych w linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, 

budowie energetycznych linii kablowych średniego napięcia SN-15kV, budowie linii 

napowietrznych i kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV i słupowych stacji 

transformatorowych SN-15kV/nN-0,4kV 

na dz. nr ew. 114/11, 119/1, 114/13, 114/7, 117, 115, 118/2, 120/1, 120/2, 116, 113, 111, 109, 

108, 106, 105, 104, 102, 101/4, 100, 98, 96, 93, 92, 91/1, 90, 87, 85, 84, 83, 82, 75, 81, 80, 

79/1, 79/2, 78, 77, 74, 73, 72, 71, 70, 68, 65, 69, 64, 63, 62, 61, 58, 59, 57, 56, 52, 51, 48/2, 

48/1, 118/1, 184, 401/1, 404, 431, 432, 434 w obrębie 0027 Wola Mystkowska, gmina 

Somianka. 

Zmiana dotyczy zakresu budowy stacji transformatorowych słupowych SN/nN na 

działkach nr ew. 115, 80 na stacje transformatorowe kontenerowe SN-15kV/nN-0,4kV. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z 

art. 10 kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w 

tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 

 

W związku z powyższym można zapoznać się ze złożonym wnioskiem i ewentualnie wnieść 

uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Somianka w pokoju nr 6 w godz. od 8
oo

 do 16
oo

. 

 

 

z up. WÓJTA 

/-/ Agnieszka Salwin 

Zastępca Wójta 

 
Otrzymują: 

1. PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin. 

2. Biuro Projektowe Usługi Elektryczne Sebastian Żmijewski 

3. BIP i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka, 

4. Strony postępowania wg rozdzielnika 

5. Sołectwo wsi Wola Mystkowska poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, 

6. 2 a/a 



Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, zwane dalej RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r. L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych 

osobowych jest: 

Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07 - 203 Somianka, tel. 29 74 187 90 

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego 

imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-

sk@tbdsiedlce.pl  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wydania decyzji o warunkach zabudowy:  

- Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Gmina Somianka gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2017 poz. 1073, z późn. zm.]. 

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo 

danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz 

Administratora. 

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Somianka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

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

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.). 

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

 żądania ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą 

elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07 - 203 Somianka, 

somianka@somianka.pl. 

Osoba której dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 

osobowych przez Gminę Somianka. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.  

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz 

potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będziecie Państwo przez merytoryczną komórkę 

Administratora danych prowadzącą przetwarzanie. 
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