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Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie 

 

SO.6220.7.2020 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

 

 

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283) podaje do 

publicznej wiadomości, że w dniu 28.08.2020r. wydana została decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach o numerze SO.6220.7.2020 na wniosek SPP Wytwarzanie 36 Sp. z o.o. ul. 

Bukowińska 22/211 02-703 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 000 kWp na 

terenie części działki nr ew. 6 obręb 0036 Brzóski Stare gmina Wysokie Mazowieckie o 

powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu do 12,0 ha.  

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, 

w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, opinią 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie,  

ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pok. nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

niniejszego obwieszczenia. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono  

w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, 

prowadzonym w tut. Urzędzie. 

 

 

Niniejsze obwieszczenie dostępne będzie w terminie 14 dni.  

 

 

 

 

 

 

Informację umieszcza się na: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 

Wysokie Mazowieckie,  

2. w Internecie pod adresem ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl,  

 

 

 

 

Zastępca Wójt 

Krzysztof Murawski 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Wysokie 

Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Może Pan/Pani skontaktować się z 

nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86 2752627  

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się 

Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-

mail kierowanej na adres: iodugwm@gminawysokiemazowieckie.pl  

- Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z 

Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z 

innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów 

informatycznych.  

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z 

przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu 

zadań publicznych realizowanych przez UG.  

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być 

udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom 

świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.  

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub 

zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją 

archiwalną.  

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i 

aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.  

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

 

 


