
  

STAROSTA WĄGROWIECKI 

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 

 

AB.6740.72.2022                            Wągrowiec, dnia  04.05.2022r. 

Za dowodem doręczenia  

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

 Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że            

w dniu 21.02.2022r. na wniosek  CGE 067 Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                    

w miejscowości Posada  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji 

polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „ Kaliska 1A” o mocy znamionowej do 10MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą. 

  

             Inwestycja w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, zgodnie z właściwością 

Starosty Wągrowieckiego wynikająca z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo 

Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) obejmuje budowę farmy 

fotowoltaicznej „ Kaliska 1A” o mocy znamionowej do 10MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą, na działce nr ewid. 30/6 - obręb ewid. ( 302807_2.0014) Kaliska, gmina 

Wągrowiec. 

 

 W związku z powyższym strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia  mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika ze zgromadzonymi 

dowodami i materiałami, a także składać pisemne i ustne wnioski, uzyskać wyjaśnienia 

w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.  

         Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku  

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

(§2 wskazanego artykułu).  

 
Jednocześnie tut. organ informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce                

o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020r. wstrzymana jest możliwość 

osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Wszelkich informacji dotyczących 

przedmiotowej sprawy udzielamy telefonicznie ( nr telefonu 67 268 05 52 lub 67 268 05 54) oraz drogą                             

e- mailową (powiat@wagrowiec.pl) lub w trybie informacji indywidualnej w Tymczasowym Punkcie Obsługi 

Klienta przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego  po uprzednim umówieniu terminu drogą telefoniczną.  

 

 

 

 
 

Załączniki: 

• klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Otrzymują: 

1. CGE 067 Sp. z o.o. 

Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi 

2. Gmina Wągrowiec – ePUAP 

pozostałe strony postępowania administracyjnego  
3. Pan Krzysztof Olech 

4. Pani Maria Olech 

5. a/a 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

Utw.: admin 2019-05-06 16:56:50 

  RKI # 12  Mod.: admin 2019-05-06 16:56:50 
 

  
Nazwa administratora 

Imię i nazwisko 

Dane kontaktowe 

Dane przedstawiciela 

Dane inspektora IOD 

Starostwo Powiatowe 

Tomasz Kranc 

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 

 
 

Beata Lewandowska e-mail iodo@iodopila.pl 

 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Cel przetwarzania 

 

 
Termin usun. danych osob. 

Podstawa 

wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane, ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego) 
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

 
 
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 

  PRAWA I KONSEKWENCJE 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wobec prawa do usunięcia danych ich 
przenoszenia oraz sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 RODO 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów. 

 

  ODBIORCY DANYCH 

Opis Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. 
Do danych mogą też mieć dostęp podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa. 

Kat. odbiorców osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane. 

 

  PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Opis Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej o ile taki obowiązek nie będzie 

wynikał z przepisów prawa 
 

Przekazanie do państwa trzeciego / org. międzynarod. NIE 

Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod. 

  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, o ile taki obowiązek nie będzie wynikał z przepisów 
prawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH ADMINISTRATOR DANYCH 

REJESTR KLAUZUL INFORMACYJNYCH [RKI-01] 

mailto:iodo@iodopila.pl


 

 

 

 


