
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
MOGILANY O PRZYSTĄPIENIU DO
SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

                Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 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 środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Mogilany Uchwały Nr X/120/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany” dla obszaru gminy   w jej granicach
administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium i Prognozy oddziaływania na środowiska.
Wnioski zależy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany w terminie do dnia 9 sierpnia
2019 roku. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mogilany.
Przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji zmiany studium na
środowisko.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości. Uprzejmie prosimy
o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy
wniosek.

Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej do Urzędu Gminy Mogilany, adres: Urząd Gminy
Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy
jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce
obsługi JavaScript..">gmina@mogilany.pl.

                                                                                              Wójt Gminy Mogilany

http://mogilany.pl/gmina-mogilany/aktualnosci/informacje-urzedu-gminy/2234-obwieszczenie-wojta-gminy-mogilany-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-mogilany-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 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 Rozporządzenia o Ochronie
Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mogilany reprezentowana przez Wójta z siedzibą 32-031 Mogilany, Rynek 2, (12)
270-10-13, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce
obsługi JavaScript..">gmina@mogilany.pl.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wniosku zgodnie z celem w nim zawartym na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uczestniczące w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, strony postępowania (jeżeli występują) lub odpowiednio organy odwoławcze i sądowe (jeżeli postępowanie nie zakończy się
w I instancji);

5) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane mogą być
przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodny z instrukcją kancelaryjną;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą
jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O
dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

niosek dot.zmiany przeznaczenia działki w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
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