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ZAWIADOMIENIE  

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – zwaną dalej ustawą Kpa, w myśl art. 73 ust. 1 
i art. 75 ust. 1 pkt 4 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 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) – zwaną dalej ustawą ooś  

 
zawiadamiam, 

 
że w dniu 02.07.2021 r. na wniosek przedsiębiorstwa EKO ENERGIA KRAŚNIK Sp. z o.o. z siedzibą 
ul. J. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik z dnia 02.07.2021 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pn.: „Zakład odzysku energii z procesu termicznego przekształcania frakcji 
energetycznych odpadów komunalnych w Kraśniku” na działce nr ewid. 162/141, obręb Północ.   

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących tj.: Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

 
W myśl art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 

udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś 
stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca 
oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na 
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora oraz złożyć uwagi i wnioski 
dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, pok. nr 210 w godzinach pracy 
urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, wtorek w godz. 800 - 1600.  

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu 
trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych 
od organu. 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a działając 
w myśl art. 41 § 2 Kpa w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

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

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) – (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 
Kraśnik, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@krasnik.eu.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu.  
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte 

umowy lub udzielona zgoda.  
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania.  
6) Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

7) Prawa osoby, której dane dotyczą to dostęp do swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania/poprawienia, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych (tylko w wypadku przetwarzania na podstawie zgody), prawo do cofnięcia zgody jeżeli 
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać 
profilowaniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. EKO ENERGIA KRAŚNIK Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik – Inwestor; 
2. VEOLIA WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość; 
3. TN POLSKA Sp. z o.o., ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik; 
4. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik; 
5. Aa.  


