W RO Z. 6620.1.2019.TT
Chorzele, dnia 6 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chorzele
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz
art. 39 ust. 1 i art. 54 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z Uchwałą
Nr 69/X/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele”
zaw iadam iam
0 wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 19 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach,
ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w godzinach od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 19 projektu zmiany Studium uwarunkowań
1kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany Studium
i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, o godzinie 13.00 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.
Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele należy składać na piśmie* z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
1 adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2020 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
*

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na
ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele,
tel: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl,
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt
z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: m.piorkowska(5)chorzele.pl lub telefonicznie +48 (29)751-65-62.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. serwisowanie, naprawa sprzętu na którym
przechowywane są dane). W takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie zawieranych umów i tylko zgodnie z poleceniami Administratora
Danych.
8. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do zakończenia realizacji celu, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów jednostek samorządu terytorialnego.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

