Pruszków, dnia 14.10.2021 r.

L.dz. WA.6740.4.36.2021.I.AS
Nr kanc. 69117/09/2021

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. (Dz. U. z 2021 poz. 735), zawiadamia się, że na wniosek inwestora Mazowieckie
Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza z dnia 03.09.2021 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na rozbiórkę barierek, rozbiórkę istniejących
słupów oświetleniowych betonowych z oprawami, remont istniejących słupów oświetleniowych,
budowa wewnętrznego przyłącza elektrycznego wraz ze słupami oświetleniowymi, budowa barierek,
budowa małej architektury: ławki, kosze na śmieci, wiaty rowerowe, montaż urządzeń
turystycznych, siedziska w układzie amfiteatralnym, utwardzenie terenu z nawierzchni mineralnej,
kostki granitowej i kostki brukowej na działce nr ew. 199/6 obręb 25 położonej w Pruszkowie.
W związku z powyższym informuje się stosownie do postanowienia art. 10 § 1 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego, iż strony mogą brać czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzieć się co do zebranych
dowodów i materiałów. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz
składać wnioski i dowody w tutejszym Wydziale przy ul. Drzymały 30 (I piętro, pok. 104)
w Pruszkowie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w dniach:


poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00



wtorek i czwartek w godz. 8.00 – 16.00



piątek w godz. 8.00 – 14.00.

Środa jest dniem uzgodnień międzywydziałowych.

z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Wanda Lesiakowska
NACZELNIK
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują na prawach strony:
1.
2.
3.

Pan Mariusz Naumienko – pełnomocnik inwestora
Województwo Mazowieckie
a/a

Sprawę prowadzi: Główny Specjalista Anna Szymańska tel. 22 738 14 77

KLAUZULA INFORMACYJNA
do postępowań administracyjnych
wynikająca z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia (RODO)

1.Administrator Danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (05-800), z siedzibą
przy ul. Drzymały 30, reprezentowane przez Starostę.
Kontakt: tel. (0-22) 738-14-22, sekretariat@powiat.pruszkow.pl
2. Inspektor Ochrony Danych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych
(IOD), z którym można się kontaktować wysyłając maila na adres: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl, bądź
pisemnie, pisząc na adres wskazany powyżej.
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych i art. 9 ust. 2 lit. g
RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym
na podstawie przepisów prawa.
4. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w Instrukcji Kancelaryjnej. Okres
przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od danej kategorii archiwalnej.
5. Odbiorcy Twoich danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą
rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych.
b) W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą
elektroniczną odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądana sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.
7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych:
Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych
jest przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego.
W przypadku podania niepełnych danych zostanie Pani/Pan wezwani do uzupełnienia danych.
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Ogólnego Rozporządzenia.

