KOLBUSZOWU
OBWI ESZCZEN I E BU RM ISTRZA

pla
budownictwo miesz

nia przestrzennego

miejscowego
o wylo2eniu do publicznego wgladu

terenu pod zabudowq przemysloweuslugowE,

ul. Pifsudskiego w Kolbuszowej

-

inne i ogr6dki dziaikowe w rejonie
czq5d A

Napodstawieart'lTpktgustawyzdnia2]marca2OO3r.op|anowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym
(t.j.Dz.U.2O2lpoz.74tzezm.),art.3gust.lpkt2ustawyzdnia3pa2dziernika2008r'oudostqpnianiuinformacjio
na Srodowisko
w ochror ie 6rodowisk a orazo ocenach oddzialywania
srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczelrstwa
(t.j.Dz.|J.22021'r.poz.247zezm,)orazuchwalyNrXV|/202l2OlgRadyMiejskiejwKo|buszowejzdniallgrudnia
2otgr.wsprawieprzystEpieniadosporzqdzeniamiejscowegop|anuzagospodarowaniaprzestrzennegoterenupoo
w rejonie ul'
mieszkaniowe jednorodzinne i ogr6dki dziatkowe
zabudowq przemysrowo-ustugowq, budownictwo
Pilsudskiego w Kol buszowej'
zawiadamiam o wylo2eniu do publicznego wglqdu

wraz
r' w siedzibie
od t3 pa2dziernika 2o2Lr.do 15 listopada2o2l
prognozEoddzialywania na srodowisko w dniach
pracy Urzqdu oraz o
Pokoju 2t,36-too Kolbuszowa, w godzinach
Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej, u|' obro6c6w
Miejskiego w Kolbuszowej'
publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzqdu

z

planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowego
Dyskusja publiczna nad przyjqtymi w projekcie
w
o godz' 09'00 w siedzibie Urzqdu Miejskiego
rozwiqzaniami odbqdzie siq w dniu 22pa2dziernika2o2Lr'
ul. Obrof c6w Pokoju 2t' 36-!00 Kolbuszowa'
Kolbuszowej,

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 3g ust. 1 ustawy
Zgodnie z art. 1g ust. 1 ustawy o pranowaniu
o ocena
udziare sporeczedstwa w ochronie Srodowiska oraz
udostqpnianiu informacji o 6rodowisku ijego ochronie,
prognozle
ustalenia przyjqte w projekcie planu miejscowego orazw
oddziatywania na srodowisko, kazdy kto kwestionuje
oddziatywania na 6rodowisko moze wnie5i uwagi'

terminie
pisemnej do Burmistrza Kolbuszowej w nieprzekraczalnym
Uwagi do projektu planu nalezy sktadai w formie
do dnia 3 grudnia 2O2Lr.:

r
.

Pokoju 21'36-100 Kolbuszowa'
pocztQ na aores Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul' Obrodc6w

za pomocq elektronicznej skrzynki podawczej

w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r'

o

publiczne (t.j. oz. tJ. z2O2L r' poz' 670 ze zm')
informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadanie
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
zaufanYm ePUAP,

.

ustnie do protokotu

w

siedzibie Urzqdu Miejskiego

w

Kolbuszowej,

ul' Obroric6w Pokoju 2l'

36-100

Kolbuszowa, w godzinach pracy Urzqdu,

jednostki organizacyjnej, adres orazoznaczenia nieruchomo5ci(nr
Uwaga powinna zawierai imiq inazwisko lub nazwq
dzialki, arkusz mapy), kt6rej uwaga dotyczy'
jest Burmistrz Kolbuszowej'
organem wta6ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w
)

od 05'10'2021 r' do 03'12'2O2tr'
ogloszenie zostalo podane do publicznej wiadomo6ci w terminie

Jan Zuba

z
parlamentu Europejskiego i Rady (uE) zot6/67g z dnia 27 kwietnia 2015 r' w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku
zgodnie zart. 13 Rozporzadzenia
o
ochronie
(og6lne
rozporzadzenie
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/wE
orzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

danych) informujq, 2e:

j..
2.
3.

sie pisemnie
przy ul. obroic6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, z kt6rym mo2na skontaktowai
Administratorem Danych jest Burmistrz Kolbuszowej z siedzibq

naadressiedziby,poprzeze-mail:burmistrz@ekolbuszowa.pl lubtelefoniczniepodnrtel'17/227t333(wew'252)'
z kt6rym mo2na siq kontaktowa6 osobiScie w siedzibie Urzqdu Miejskiego w
Administrator Danych wyznaczyl Inspektora ochrony Danych osobowych,
lubpisemnienaadresUrzqduMiejskiegowKolbuszowej'
Kolbuszowej,telefoniczniepodnrtel. t7/227L333wew.424,lubmailowo:rodo@ekolbuszowa.pl
w zwiqzku z zatatwiana sprawa, na podstawie art' 5 ust' 1
Danych,
Administratora
obowiqzk6w
realizacji
Dane osobowe sq gromadzone i przetwarzane w cetu
jest niezbqdne do
oraz Kodeks Postepowania Administracyjnego Przetwarzanie
lit. c) - RoDo - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz w celach
przestrzennego
planu
zagospodarowania
miejscowego
wypelnienia obowiqzku prawnego ciq2qcego na Administratorze - sporzqdzenie
archiwalnYch,

4.

prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukc.ji kancelaryjnei'
Dane osobowe bqdq usuwane w terminach wskazanych w Rozporzqdzeniu
przepisach prawa, regulujacych
i
zakresu dzialania archiw6w zaktadowych lub innych
organizacji
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie
czas przetwarzanta oanych, kt6rym podlega Administrator Danych'

5.

6.

oraz
przepis6w o ochronie danych tj.: podmioty Swiadczace ustugi pocztowe, informatyczne
Dane osobowe bqdq przekazywane odbiorcom w rozumieniu
przestrzennym
planowaniu
i
zagospodarowaniu
o
r.
2003
ustawy z dnia 2-l marca
stronom postepowania, instwucjom uzgadniajqcym i opiniujacym w my3l
postepowania Administracyjnego, a takze innym podmiotom, w zakresie w jakim sa one uprawnione do ich
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1g60 r. Kodeks
otrzymywania na podstawie przepisdw prawa,
przepis6w prawa, a konsekwencjq ich niepodania bedzie brak
podanie danych osobowych jest niezbqdne do zrealizowania uprawnienia wynikajqcego z
przestrzennego'
planu zagospodarowania
mo2liwo6ci rozpatrzenia wniosku dotyczqcego miejscowego

T.osoba,kt6rejdanesaprzetwarzane,wgranicachokreS|onychRozporzqdzeniem,maprawodo:

o
.
o

osobowych'
Zqdania od Administratora Danych dostqpu do swoich danych
Sprostowania,ograniczenia, przetwarzania danych'
Wniesieniaskargi doorganunadzorczego-PrezesaUrzqduochronyDanychosobowych-ul

?e#a

Stawki 2,oo-I93warszawa

