
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

RGP.6722.13.2021 Skoki, dnła 01.12.2021r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miejscowości Potrzanowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. l 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 (tj. Dz. U.

z 2021r., póz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Skoki uchwały
NrXXXIII/285/2021 z dnia 23 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości

Potrzanowo, którego granice określono na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej
przedstawionej zmiany planu. Wnioski należy składać w terminie do dnia 7 stycznia 2022 roku.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Cłastowłcza 11, 62-085 Skoki, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności za pomocą poczty na adres: sekretariaty gmina-skok J.pl lub formularza zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu
(http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=l 3179). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz

adres zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której

dotyczy.
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Klauzula informacyjna dotycząca przchyarzania danych osobowycli

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 ogólnego rozporządzenia o oclironie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, (rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego l Rady UF 2016/679 w sprawie ochrony osób fl7yc7.nydi w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego

przepływu Lakicli danych oraz ucliylcnia dyrektywy 95/46/WE) oraz ar[. 17a i art. 8a usl. l usitawy x dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. póz. 741 zezin.), w związku z realizacji; czynności o których mowii w art. 17 pkt 4,9 i 12-
14 oraz arL 17pk( l i 11, uprzcjmiti informujemy, że:
l, Adminislmlorein (lanych osobowych jest Gmina Skoki z siedzib!) w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego

Ciiiston-k-zit 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

2, Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gminn-skoki.p],

tcl. 61 8925812.
3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. l lit. c - e ogólnego rozporzEjdzcnia.

4. Ogólne cele przetwarzania danycli zesłały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. u sainorzijdzie gminnym (Dz. U. z 2021r., póz.
1372 ze zin.) oraz w ustawie 7 dniał? marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. póz. 741 ze •z.m.)

5. Dane osobowe nic będ?) udostępniane podmioloin innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6, D;ine osobowe będi) przedio^ywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym

przepisami prawa. Po spełnieniu celu, mogą być przediowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikaj Ejcymi z

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i arcliiwacli (Dz. U. z 2020r., póz, 164 ze zm.), a w

pr/.ypadku przetwarzania danych IIE) podstawie \vyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

7. W zwiijzku z przelwarzaniem danych osobowycli, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a. tfoslępu do treści swoich danych, na podstawiu iirt.15 ogólnego roz-porządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporzfjdzcnia;

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie iirt, lii ogólnego rozporzEjdzenia.

ii. Podanie Pani/Pana danyclijesl wymogiem ustawowym, cynika z realizacji obowiązków wynikaJEjcydi z przepisów prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz:ędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o oclironic danych osobuwydi.

10. Dane nic będi} przclwarziinc w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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