Ciepielów, dnia 16.05.2020 r.
RRGK i OŚ.6721.9.2020
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciepielów o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3).
Wyżej wymieniony projekt planu sporządzony zostanie w związku z podjęciem przez Radę
Gminy w Ciepielowie Uchwały Nr XX/112/2020 z dnia 9 maja 2020 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) informuję
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz zapoznać się z niezbędną
dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Na podstawie art. 40 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) informuję o możliwości składania
wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: rolnictwo@ciepielow.pl
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310
Ciepielów, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Ciepielów. Wnioski złożone po
upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z artykułem 13 i 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 rozporządzenie o ochronie danych), Burmistrz Miasta i Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ciepielów reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
tel./fax: 48-37-88-080, e-mail: gmina@ciepielow.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ewidencja@ciepielow.pl. Celem przetwarzania
danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić
Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe
będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z
dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 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. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość
dostępu
i aktualizacji podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane
wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

