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WÓJT GMINY BROCHÓW 

         Brochów 125 

      05-088 Brochów 

 

Brochów, dnia 23.08.2021 r.  

OŚ.6220.8.2021 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 
 

Wójta Gminy Brochów informujące o wszczęciu postępowania 

administracyjnego 

 

 

 

 Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 74 ust. 3a, 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 (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 

247 ze zm.) a także art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),  

 

Wójt Gminy Brochów zawiadamia strony postępowania, 

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego w imieniu i na 

rzecz którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie działający przez 

Pełnomocnika, którym jest osoba fizyczna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

    

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W w miejscowości Brochów” realizowanego na 

terenie Gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.  

 

   Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy 

Brochów. 

 

   W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 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. 

 

   W związku z powyższym, zawiadamia się strony postępowania, że akta sprawy znajdują się 

w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 19. 
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   Strony postępowania mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i 

wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 

125, 05 – 088 Brochów, pokój 19, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00,  środa 8 00 

– 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, wew. 224; 22 100 25 

91. 

 

   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Brochów przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji wyżej wymienionego 

przedsięwzięcia. 

 

   Stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed 

wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 

   Na podstawie art. 73 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.), postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu 

planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 

 

   Zgodnie z art. 74 ust. 3 przedmiotowej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego 

tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

   Według art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), jeżeli przepis szczególny tak stanowi, 

zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 

nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

 

   Stosownie do art. 49 § 2 wyżej wymienionej ustawy, dzień, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w 

którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), postępowanie administracyjne wszczyna 

się na żądanie strony lub z urzędu. 
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   Według art. 61 § 4 przedmiotowej ustawy, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na 

żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 

 

   Stosownie do art. 74 ust. 3a, 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 (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.), 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 w wariancie 

zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten 

rozumie się:  

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;  

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem. 

 

   Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o 

każdej zmianie swojego adresu. 

 

   Zgodnie z art. 41 § 2 wyżej wymienionej ustawy, w razie zaniedbania obowiązku 

określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 

  Na podstawie art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Brochów jest Wójt Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, nr tel. (22) 725 

70 03; (22) 725 70 46. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: ochrona.danych@brochow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów 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, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania 
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zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu/celów 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przepisów archiwalnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcami Pani/Pana danych 

mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest 

niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia 

wniosków i uwag zgłoszonych w trakcie prowadzonego postępowania. Inne dane 

osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa 

są podawane dobrowolnie. Ma Pani /Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do 

danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

międzynarodowej. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

11.  Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 

 

      Liczba stron niniejszego postępowania administracyjnego przekracza 10.  

 

  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 
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   Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpi z dniem 23 sierpnia 2021 r. poprzez 

udostępnienie OBWIESZCZENIA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Brochów (http://www.brochow.bip.org.pl/id/172) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Brochów.  

 

   Przedmiotowe OBWIESZCZENIE zostanie również wysłane do Pani Sołtys Sołectwa 

Brochów oraz Pana Sołtysa Sołectwa Janów z prośbą o zamieszczenie niniejszego 

OBWIESZCZENIA na tablicy ogłoszeń Sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowościach. 

 

 

 

WÓJT 

        mgr inż. Piotr Szymański 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik. 

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 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 

(t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), poprzez 

umieszczenie OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Brochów informującego o wszczęciu 

postępowania na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, stronie internetowej BIP 

Urzędu Gminy Brochów oraz tablicach ogłoszeń sołectw: Brochów, Janów. 

3. A/a. 

 

 

Umieszczono: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,  

2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,   

3. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Brochów,  

4. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Janów. 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 


