
Konstantynow Lodzki, dnia 28 lipca 201 9 r. 

OBWIESZCZENIE 

Dzialajqc na podstawie art. 61 5 4 i 5 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. 
Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 
ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji 
o Srodowisku i jego ochronie, udziale ~spo~eczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na Srodowisko zwanq dalej ustawq ooS (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 

Burmistrz Konstantynowa Lbdzkiego podaje do publicznej wiadomoici: 

1. w dniu 19 listopada 2019 r. zostal zlozony wniosek przez Panattoni Europe Sp. z 0.0. 

o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiqwziqcia polegajqcego na 
budowie zespolu produkcyjno - magazynowo - uslugowego wraz z niezbednq 
infiastrukturq technicznq oraz zapleczem biurowo - socjalnym na dzialce o nr ewid. 
23318, 23314, 23211, 23111, 23011, 39113, 28911, 39011, 38911, 388, 22411 obrqb K-21 
Konstantynow Lodzki, powiat pabianicki, wojew6dztwo lodzkie; 

2. Przedmiotowe przedsiqwziqcie kwalifikuje siq do uzyskania decyzji Srodowiskowej, na 
podstawie Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeinia 2019 r. w sprawie 
przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko (Dz. U. poz. 1839). tj.: 
5 3 ust. 1 pkt 54 ppkt b: zabudowa przemyslowa, w tym zabudowa systemami 
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszqcq jej infiastrukturq, 
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione 
w lit. a; przez powierzchniq zabudowy rozumie siq powierzchniq terenu zajetq przez 
obiekty budowlane oraz pozostalq powierzchniq przeznaczonq do przeksztalcenia, w tym 
tymczasowego, w celu realizacji przedsiqwziecia, 
5 3 ust. 1 pkt 58 ppkt b - garaie, parkingi samochodowe lub zespoly parkingow, w tym 
na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiqwziqk, o kt6rych 
mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszqcq im infrastrukturq, o powierzchni 
uzytkowej nie rnniejszej niz 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a; przez 
powierzchniq uzytkowq rozumie siq sumq powierzchni zabudowy i powierzchni zajqtej 
przez pozostale kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnqtrznym 
rzutu poziomego obiektu budowlanego, 
5 3 ust. 1 pkt 37 - instalacje do naziemnego magazynowania 

a) ropy nafiowej, 
b) produktow nafiowych, 
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 
rozporzqdzenia nr 190712006, niebqdqcych produktami spozywczymi, 
d) gazow latwopalnych, 
e) kopalnych surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d 
- inne niz wymienione w 5 2 ust. 1 pkt 22, z wylqczeniem instalacji do 
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, 
zbiornikow na gaz plynny o lqcznej pojemnoSci nie wiqkszej niz 10 m3 oraz 
zbiornikow na olej o lqcznej pojemnoSci nie wiqkszej niz 3 m3, a t a k e  
niezwiqzanych z dystrybucjq instalacji do magazynowania stalych surowc6w 
energetycznych; 



5 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugoSci przedsiqwziqcia 
powyzej 1 km inne niz wymienione w tj 2 ust. 1 pkt 3 1 i 32 lub obiekty mostowe w ciqgu 
drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy dr6g lub obiektow mostowych, 
sluzqcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 
objqtymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

3. organem wydajqcym decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz 
Konstantynowa Lodzkiego; 

4. organ prowadzqcy postqpowanie wystqpil o wydanie opinii w sprawie obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ~rodowiska w Lodzi, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz do Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Pabianicach; 

5. z posiadanej dokurnentacji sprawy wynika, ze liczba stron postqpowania przekracza 10, 
co oznacza, i e  ma zastosowanie art. 49 Kodeku postqpowania administracyjnego 
powolany w art. 74 ust. 3 ustawy 005. W zwiqzku z powyiszym strony bqdq 
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnoSciach przez obwieszczenie. Obwieszczenia 
w przedmiotowej sprawie bqdq zamieszczane na stronie bip.konstantynow.pl w zakladce 
Obwieszczenia oraz na tablicy ogloszen Urzqdu Miejskiego w Konstantynowie Lodzkim. 
Zawiadomienie bqdi dorqczenie uwaza siq za dokonane po uplywie czternastu dni, od 
dnia publicznego ogloszenia. 

6. Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych: 

Wypelniajqc obowiqzek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osbb 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146lWE (dalej: ogolne rozporzqdzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L.2018.127.2 ) informujemy, ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Konstantynowa Lodzkiego, 95-050 
Konstantynow Lodzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, 
kancelaria@konstantynow.pl, tel. (42) 21 1 11 73. 
2. W sprawach zwiqzanych z danymi osobowymi mozna skontaktowak siq z wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl lub telefonicznie (42) 
211 11 73 wewn. 147. 
3. Dane osobowe przetwarzarny w celu przeprowadzenia postqpowania w ramach wniosku 
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia. 
4. Podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czenvca 1960 r. 
Kodeks postqpowania administracyjnego, ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o 
oplacie skarbowej, co jest zgodne z artykulem 6 ust. 1 lit. c ogolnego rozporzqdzenia 
o ochronie danych. 
5. Odbiorcq PaniIPana danych w zakresie oplaty skarbowej jest COIG S.A. ul. Mikolowska 
l00,40-065 Katowice, ktora to firma prowadzi obslugq informatycznq Administratora. 
PaniIPana dane Burmistrz Konstantynowa Lodzkiego udostqpnia takze stronom oraz 
uczestnikom postqpowan administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy 
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko i Kodeksu postqpowania 
administracyjnego, ktbrych jest Panilpan stronq lub uczestnikiem w trybie udostqpnienia akt 
tych postqpowan. 



Odbiorcq danych osobowych mogq by6 podmioty upowainione na podstawie obowiqzujqcych 
przepisow prawa - podmioty publiczne, sqdy i inni odbiorcy legitymujqcy siq interesem 
prawnyrn w pozyskaniu danych osobowych. 
Dane mogq zostaC udostqpnione rowniez innym odbiorcom w rozumieniu przepisow 
o ochronie danych osobowych tj. podmiotom Swiadczqcym uslugi i wykonujqcym zadania na 
zlecenie Administratora np. operatorzy uslug pocztowych, firmy Swiadczqce obsluge 
informatycznq. 
6. Pozyskane dane bqdziemy przetwarzaC, w tym przechowywak zgodnie z Rozporzqdzeniem 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych przez minimum 10 lat, liczqc od 1 stycznia roku nastqpnego po 
zakonczeniu Panstwa sprawy. Nastqpnie archiwum paftstwowe dokona oceny, czy 
dokumentacja utracila znaczenie, w tym wartoSC dowodowq i moze podjqC decyzje o ich 
zniszczeniu. Moze rowniez przekwalifikowaC dokumentacjq na kategoriq A i wowczas dane 
osobowe bqdq przez nas przetwarzane przez okres 25 lat od stycznia kolejnego roku po 
zakonczeniu sprawy, a nastqpnie zostanq przekazane do Archiwum Panstwowego w Eodzi, 
plac WolnoSci 1 , 9  1-4 15 Lodz, gdzie bqdq przetwarzane wieczyScie. 
7. Osoba, ktorej dane Administrator pozyskal, w zakresie przetwarzanych danych ma prawo 
do: 
a) dostqpu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 
b) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy sq niepoprawne lub niekompletne), 
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych 

osobowych lub nieusuwania danych - stosownie do zlozonego wniosku. 
Aby skorzystad z powyzszych praw, proszq skontaktowaC siq z Inspektorem Ochrony Danych 
(dane powyzej). 
W przypadku stwierdzenia, ze przetwarzanie danych narusza przepisy ogolnego 
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysluguje 
PaniIPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzqdu Ochrony Danych, 
ul. Stawki 2,OO-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 
8. Podanie danych jest obowiqzkowe w celu realizacji uprawnien lub obowiqzkow 
wynikajqcych z przepisow ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na Srodowisko. W przypadku ich niepodania nie bqdzie mozliwy udzial 
PaniIPana w postqpowaniu w zakresie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsiqwziqcia. 
Podanie numeru telefonu illub adresu e-mail jest dobrowolne i s h y  jedynie przyspieszeniu 
trybu zalatwienia sprawy. Podstawq prawnq przetwarzania danych w tym zakresie jest 
wyraina zgoda osoby, ktorej dane bqdq przetwarzane. W kaidej chwili moie PaniIPan 
wycofaC zgodq. W przypadku nie podania nr telefonu, adresu e-mail pracownicy Urzqdu bqdq 
siq zPaniq/Panem kontaktowali wylqcznie drogq pocztowq. Dane kontaktowe bqdq 
przechowywane przez okres niezbqdny do realizacji postqpowania w zakresie wydania 
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia lub do wycofania zgody. 

Obwieszczenie zostalo opublikowane w dniu 3 grudnia 201 9 r. 
Obwieszczenie zostalo wywieszone w dniu ................................... 
Obwieszczenie zostalo zdjete w dniu ................................... 
PieczqC urzqdu ........................................... 

Z up. BURMISTRZA 
Kierownik Referatu lnwestycji 
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