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OBWIESZCZENIE
WÓJTAGMINY BOBROWNIKI

z dnia 21 lipca 2021 r.
o wytoieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bobrowniki - sołectwo Sączów

Na podstawie art. 17pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przesta-zennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 741 z późn. zm. ), art. 54 ust. 2 i 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. z 2021 r. póz. 247 z późn. zm. ) oraz
Uchwały Nr XV/154/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2019r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Sączów
wrazz prognoząoddziaływania na środowisko

w dniachod28 lipca 2021r. do25 sierpnia2021r.

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych choróbzakaźnych orazwywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. póz. 374 z późn. zm. ) projekt wyżej wymienionego planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki,

Refa-at MieniaKomunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, pokój
nr 18, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 32 287 78 83 wew. 42) lub zapośrednictwem
poczty elektronicznej (sekretariat@bobrowniki. pl) oraz na strome intemetowej: www. bip. bobrowniki. pl
w zakładce: Menu przedmiotowe/Plan zagospodarowania przestrzennego oraz www. bobrowniki. pl
w zakładce: Plany na etapie opracowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu

5 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00. W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego
l związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusja publiczna, zgodnie z art. 8d

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 741z późn. zm. ) będzie
miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy zoom, która umożliwi zabieranie głosu,
zadawaniepytań i składanie uwagwszystkim zainteresowanym.

W dyskusji online możnabędziewziąćudział po wcześniejszym zgłoszeniu - do godz. 9.00 dnia 3 sierpnia
2021 r. na adres e-mail: sekretariat@bobrowniki. pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany
link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotoiym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do
spotkaniabędąwysyłane w godzinachpracyUrzędu).

Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Bobrowniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenianiemchomości,którejuwagadotyczy,w nieprzekraczahiymterminiedo dnia8 września2021 r.

Jednocześnie informuję, żezgodniez art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie
InformacjiPublicznejzamieszczonesąinformacjeo dokumentach;
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki objętym
wyłożeniem do publicznego wglądu,

-

o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/wprojektu.

Zgodnie z art. 46 ust.l pkt l oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu mformacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej
wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym
mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na
piśmiedoWójtaGminyBobrowniki w nieprzekraczalnymtenniniedo dnia8 września2021 r.
Organemwłaściwym dorozpatrzeniauwagjestWójtGminyBobrowruJd.

JT
mgr ^Kmata Beilnarek

KLAUZULA INFORMACYJNA
dane osobowe obowi zkowe: imi nazwisko nazwa adres- dane osobowe dodatkowe: telefon e-mail

Zgodniez art. 13 ust. l i ust. 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi Rady(UE) 2016/679z dnia27 kwietnia2016
r. w sprawieochronyosóbfizycznychw związkuz przetwarzaniemdanychosobowychi w sprawieswobodnegoprze-

pływa takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólnerozporządzenieo ochroniedanych)informuję,że:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest WójtGminy Bobrowniki. Może Pani/Panuzyskać informacje o
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, tel:
32 287-78-87, e-mail: sekretariat@bobrowniki. pl (dalej: Administrator).

2. WójtGminyBobrownikiwyznaczył InspektoraOchronyDanych,z którymmożesięPani/Panskontaktowaćzapomocąpocztyelektronicznej:iod@bobrowniki.pl lub zapośrednictwemdanychkontaktowychUrzędu.
3. Pani/Panadaneosobowedodatkoweprzetwarzanebędąnapodstawieart. 6 ust.l lit. a RODOw celuusprawnienia
kontaktuorganurozpatt^ijącegownioski/uwagizeskładającym wnioski/uwagi.Natomiastdaneosoboweobowiązkowe przetwarzane będąna podstawie art. 6 ust. l lit. c, RODO w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego napodstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie żart. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym w ramach realizacji zadańpublicznych przez administratora orazw celach archiwizacji
dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwabiym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust
l. lit e) rozporządzeniaPEiR.

4. Odbiorcami Pani/Panadanych osobowych będąosoby upoważnione przezAdmmistratora, podmioty świadczące
usługi na rzeczAdministratora (np. ushigi informatyczne, zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznychrealizującychzadaniapublicznenapodstawiezawartejumowycywilnoprawnejorazoperatorpocztowy)
orazpodmiotyupoważnionenapodstawieprzepisówprawa..
5. Pani/Panadane osobowe będąprzechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dlaktórego zostały
zebranelub w okresiewskazanymprzepisamiprawa.Pospełnieniu celu dlaktóregodanezostały zebrane,dane
mogąbyć przechowywane jedynie w celach archiwahiych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywaniaw UrzędzieGminyBobrownikidanychosobowychwynikaz RozporządzeniaPrezesaRadyMinistrów w
sprawieinstrukcjikancelaryjnej,jednolitychrzeczowychwykazówakt orazinstiukcjiw sprawieorganizacjii zakresu działania archiwów zakładowych.

6. PosiadaPani/Panprawodostępudotreściswoichdanychorazprawoichsprostowania,ograniczeniaprzetwarzania,
prawowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania. Prawodostępudo infonnacjio źródledanych,jeżeli daneosobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przyshiguje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od
której danete pozyskano. W przypadku danych osobowych dodatkowych przyshiguje Pani/Panu prawo do cofiiięcia
zgodyw dowolnymmomenciebezwpływu nazgodnośćz prawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawie
zgodyprzedjej cofiiięciem.

7 PosiadaPan/Paniprawo wniesienia skargi do PrezesaUrzęduOchrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdyuznaPani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy ogólnegorozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi Rady(UE) 2016/679o ochroniedanychosobowychz dnia27
kwietnia 2016 r..

8. Podanie przez Pana/Paniądanych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy oraz adresujest obligatoryjne.
Skutkiem braku podania danych będziebrak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.Natomiastpodaniedanychw zakresietelefonuoraze-mailjestdobrowolne,skutkiembrakupodaniatychdanych będzieutrudniony kontakt z organem rozpatrującym wniosek.

9. Podane przez Pana/Paniądane osobowe nie będąwykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tymprofilowania,o którymmowaw art. 22 w/wrozporządzenia.

