WÓJTGMINYBOBROWNHO

4M83Bobrowniki.ul. GminnaF.

OBWIESZCZENIE
WÓJTAGMINY BOBROWNIKI
z dnia 8 kwietnia2020 r.
o przystąpieniudo sporządzeniamiejscowychplanów
zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Bobrowniki
- sołectw Bobrowniki, Dobieszowice, Rogoźnik i Sączów

Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bobrowniki
uchwał nr:

- XV/151/19z dnia28 listopada2019r. w sprawieprzystąpieniado sporządzeniamiejscowegoplanu
zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Bobrowniki- sołectwo Bobrowniki;

- XV/152/19z dnia28 listopada2019 r. w sprawieprzystąpieniado sporządzeniamiejscowegoplanu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Dobieszowice;

- XV/153/19z dnia 28 listopada2019r. w sprawieprzystąpieniado sporządzeniamiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Rogoźnik;

- XV/154/19z dnia28 listopada2019 r. w sprawieprzystąpieniado sporządzeniamiejscowegoplanu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Sączów.
Granice terenów objętych planami i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ustaleń planów,
została określonanazałącznikach graficznych do ww. uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy sMadać na piśmie na adres Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583
Bobrowmki w tennime do dnia30.04.2020 r.

Wniosek powinien zawieraćnazwisko, imię, nazwęi adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenienieruchomości,której dotyczy.

Napodstawie art. 39 ust. l pkt l, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2020 r. póz.283) zawiadamia
się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej
wymienionychplanówmiejscowych.
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu

Gminy Bobrowniki,ul. Gminna8, 42-583 Bobrowniki,usfaiiedo protokohi, bądźzapomocąśrodków
komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@bobrowniki.pl bezkonieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w tenninie do dnia 30. 04.2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenienieruchomości,której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wnioskówjest Wójt Gminy Bobrowniki.
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przetwarzaniem danych osobowych

swobodnegoprzepływu takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólnerozporządzenieo ochronie
danych) informuję, że:

l. Administratorem Pani^ana danych osobowych jest WójtGminy Bobrowniki. Może PanYPan uzyskać mfor-

macje o przetwarzaniu Pani/Panadanychosobowychw UrzędzieGminyBobrowniki, ul. Gmuma 8,42-583
Bobrowniki, tel: 32287-78-87,e-mail: sekretariat@bobrowniki. pl (dalej:Admimsti-ator).

2. WójtGminyBobrownikiwyznaczył InspektoraOchronyDanych,z którymmożesięPani^anskontaktować
zapomocąpocztyelektronicznej:iod@bobrowniki.pllubzapośrednictwemdanychkontaktowychUrzęd.
3. Pani/Pana daneosobowe dodatkowe przetwarzane będąnapodstawie art. 6 ust. l lit. a RODOw celuuspraw-

nieniakontaktu organurozpatmjącego wnioskYuwagi zeskładającym wnioski/uwagi. Natomiast daneosobowe obowiązkowe przetwarzane będąnapodstawie art. 6 ust. l lit. c, RODO w celu opracowania projektu

miejscowego planuzagospodarowania przesfa-zennego napodstawie art. 6, 14, 15orazzgodniez art. 17i 18
ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramachrealizacji zadańpublicznych przezadministratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwacharchiwahiych, zgodnieżart. 6 ust l. lit e)rozporządzeniaPEiR.

4. OdbiorcamiPani/PanadanychosobowychbędąosobyupoważnioneprzezAdministratora, podmioty świad-

cząceusługi narzeczAdminislratora (np. usługi informatyczne, zewnętrzni wykonawcy projektów doku-

mentówplanistycznych realizujących zadaniapubliczne napodstawie zawartej umowy cywitooprawnej oraz
operatorpocztowy) orazpodmiotyupoważnionenapodstawieprzepisówprawa..
5. Pani/Pana daneosobowe będąprzechowywane jedynie w okresie niezbędnym dospełnienia celu, dlaktórego

zostały zebranelubw okresiewskazanymprzepisamiprawa.Pospełnieniu celudlaktóregodanezostały zebrane, dane mogą być

przechowywane jedynie

w

celach archiwalnych,
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z
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mi. Okres przechowywania w Urzędzie Gmmy Bobrowniki danych osobowych wynika z Rozporządzenia
PrezesaRadyMinistróww sprawieinstrukcji kancelaryjnej, jednoUtych rzeczowychwykazówakt orazinstiTikcjiw sprawieorganizacjii zakresudziałania archiwówzakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia prze-

twarzania,prawowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania. Prawodostępudoinformacjio źródledanych,
jeżeli dane'osobowe niezost^y zebraneodosoby,której dotyczą,przysługuje jeżeliniewpływa naochronę
prawi wohiościosoby,odktórej danetepozyskano. W przypadku danychosobowychdodatkowych przysługujePani/Panuprawo docofaięciazgodyw dowohiym momencie bezwpływu nazgodność z prawem przetwarzania, któregodokonanonapodstawie zgodyprzedjej cofiiięciem.

7 PosiadaPan^ani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193Warszawa),gdyuznaPani/Pan,żeprzetwar2anie danychosobowychPani/Panadotyczącychnarusza

przepisy ogólnegorozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 o ocb-onie danychosobowychz dnia27 kwietnia2016r..

8. PodanieprzezPana/Paniądanychosobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwyorazadresujestobligato-

ryjne. Skutkiem brakupodaniadanychbędziebrakmożliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym

wnioskiem / żądaniem. Natomiastpodaniedanychw zakresietelefonu oraze-mailjestdobrowotoe, skutkiem
brakupodaniatychdanychbędzieutrudnionykontaktz organemrozpatmjącymwniosek.
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będąwykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji,w tymprofilowania, o którymmowaw art.22w/wrozporządzenia.

