
 IR.6720.1.2019 Przecław, dnia 26.11.2019 r. 

 
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Przecławia 

 
o przystąpieniu do sporządzenia: 

 VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przecław 

 IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przecław 

 X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przecław 

 XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przecław 

 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, w 
związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  
 

z a w i a d a m i a m 

1) o podjęciu przez Radę Miejską w Przecławiu uchwały nr XXXVIII/341/2018 z dnia 27 marca 2018 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, obejmującej obszary zgodne z  załącznikami 
graficznymi do uchwały; 

2) o podjęciu przez Radę Miejską w Przecławiu uchwały nr XLII/367/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, obejmującej obszar zgodny z  załącznikiem 
graficznym do uchwały; 

3) o podjęciu przez Radę Miejską w Przecławiu uchwały nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w 
Przecławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia X zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, 
obejmującej obszar zgodny z  załącznikiem  graficznym do uchwały; 

4) o podjęciu przez Radę Miejską w Przecławiu uchwały nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w 
Przecławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XI zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, 
obejmującej obszar zgodny z  załącznikiem  graficznym do uchwały. 

 
 Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na aktualnym etapie postępowania 

dokumentacją sprawy oraz mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian studium oraz 

prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, 39-320 

Przecław, ul. Jana Kilińskiego 7  lub drogą pocztową w terminie do dnia 18.12.2019 r. 



  Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 162 z późn. zm.) na adres 

urzadmiejski@przeclaw.org 

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Przecławia.  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA AKTÓW PLANISTYCZNYCH 

Zgodnie z 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 (dalej: RODO), Burmistrz Przecławia informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy                        
w Przecławiu jest: Burmistrz Przecławia, 39-320 Przecław, ul. Jana Kilińskiego 7.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu a także pytania dotyczące przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w 
Urzędzie Miejskim w Przecławiu za pomocą adresu spiecuch@przeclaw.org tel.  17 227 67 10 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku   
prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, wynikającego z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną 
administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub 
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie wieczyście przez właściwe archiwum państwowe. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 
Miejskim w Przecławiu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 



wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłanką 
przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Burmistrz Przecławia 
                                                                   Renata Siembab 

         


