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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY GZY

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 283 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gzy Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 
29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium. Wnioski należy 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy Gzy: Gzy 9; 06-126 Gzy w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 02 lutego 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 40 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani 
mogą zgłaszać wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
wyżej wymienionego zmiany studium. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Gzy: 
Gzy 9; 06-126 Gzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2021 r. z zakresu ochrony 
środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres ug@gminagzy.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późń. 
zm.).

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na 
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1781).

'ÓJTA

Zastępca

Sporządziła: Klaudia Jaszczak
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, zwanym dalej RODO,
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gzy jest Wójt Gminy 

Cezary Andrzej Wojciechowski, Gzy 9, 06-126 Gzy.
2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z 

przyjmowaniem:
-wniosków o zmianę przeznaczenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
-wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu,
-wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie,
-wniosków o udzielenie informacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego w gminie wnoszonych do 

Urzędu Gminy oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym zakresie, wynikających z przepisów: 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe 
mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług 
technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań 
statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

4. W przypadku kiedy projekt SUiKZP. jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze 
przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym 
do sporządzenia SUiKZP.

5. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą 
mailową na adres: iodo@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane -  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych -  na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia 
zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w 
przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w 
zakresie zmiany przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
oraz zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie, udzielenie informacji w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego w gminie.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 
wykorzystywane do profilowania.
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