Burmistrz Pyzdr
ul. Taczanowskiego 1,
62-310 Pyzdry

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczącego wsi Ruda Komorska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm. ), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
Burmistrz Pyzdr zawiadamia o:
1. podjęciu przez Radę Miejską w Pyzdrach Uchwały Nr XXXIII/298/18, z dnia 8 października 2018
roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Ruda Komorska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2. przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany wymienionego planu zagospodarowania
przestrzennego.
3. przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń planu
miejscowego.
Informacje o podjętych Uchwałach oraz ich treść znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta
Pyzdry www.bip.pyzdry.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowań w terminie 30 dni od daty ukazania
się ogłoszenia. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres: Burmistrz Pyzdr, ul. Taczanowskiego
1, 62-310 Pyzdry, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres: planowanie@pyzdry.pl
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Burmistrz Pyzdr.

Burmistrz Pyzdr
/-/Przemysław Dębski
Pyzdry, dnia 29.01.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –
w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w związku z możliwością składania przez Panią/Pana
wniosków w procedurze uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niniejszym
przekazuje się następujące informacje:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyzdrach (dalej: Urząd)
reprezentowany przez Burmistrza Pyzdr, z siedzibą w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, dane
kontaktowe: numer telefonu: 63 276 83 33, adres email: gmina@pyzdry.pl

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
wyznaczonym przez Urząd, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub e)
oraz w art. 9 ust. 2 lit. b) g) i h) dla danych szczególnych kategorii w następujących celach*

Partycypacji w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
składanie wniosków
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 293)
4.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw
wewnętrznych i administracji, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi
Urząd zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów
informatycznych).

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 30 lat dla celów w pkt.3 lit. s), bezterminowo
dla celów lit. d),e),f), g), h), i), j),oraz 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji dokumentów oraz
okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

6.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z
zastrzeżeniem przepisów RODO:

−
−
−
−
−
−

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

7.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit.
a) – s). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w
pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

