OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie Jasień,
gmina Czarna Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16 maja do 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, w godzinach pracy Urzędu
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 oraz 54 ust. 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. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/296/2021 Rady Gminy Czarna
Dąbrówka z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie
Jasień, gmina Czarna Dąbrówka,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej
w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
teren działki nr 55/11, położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie dostępny również
w wersji elektronicznej na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Czarna Dąbrówka: www.bip.czarnadabrowka.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 17
maja 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, ul.
Gdańska 5 (w sali narad).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.
Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka,
ul. Gdańska 5 lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres
email: gmina@czarnadabrowka.pl lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późniejszymi zmianami)
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można
zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. dokumentu. Zainteresowani udziałem
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu zmiany planu na
środowisko, mogą składać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta
Gminy Czarna Dąbrówka na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, ul.
Gdańska 5, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy
gmina@czarnadabrowka.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka.
Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna
Dąbrówka na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl. Wniosek powinien zawierać:
nazwisko, imię, nazwę i adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Klauzula informacyjna w załączeniu.
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka
/-/Jan Klasa/

Klauzula informacyjna RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 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 (dalej RODO)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka z siedzibą
w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5, który swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy w
Czarnej Dąbrówce.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zakresie niezbędnym do
wypełniania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego z realizacji zadań
związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska, wykonywanych na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503
z późn. zm.) oraz 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. poz. 2373 z późn. zm.).
3. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z
którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@czarnadabrowka.pl.
4. Dane będą udostępnione podmiotom i osobom trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z
przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne do realizacji zadań/usług. W szczególności dotyczy to:
a) Właściwych organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
b) Stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w
prowadzoną dokumentację,
c) Dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania
przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych,
operatorzy pocztowi),
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym określony
przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 15 RODO, przy czym prawo to zgodnie
z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, może
dodatkowo ulec ograniczeniu o informacje wskazane w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (źródło pochodzenia
danych), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby wpłynąć na ochronę praw i wolności osoby, od
której dane zostały pozyskane,
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 16 RODO,
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 18 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 18 RODO,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie
podstawie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe,
f) prawo do przenoszenia danych w granicach art. 20 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
8. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej, chyba, że taki wymóg będzie wynikać
z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym, profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

