WÓIT GMINY

BRENNA

Brenna, dnia 13 grudnia 2019

r.

oBWlEszczENlE

o przystąpieniu do spoządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla jednostek strukturalnych Brenna spalona i Brenna centrum

.l7 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2oo3 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
Na podstawie art.
prz estrz ennym (t.j. Dz,U. z 2018 l, poz. 1945 ze zm.), oaz ań. 39 ust. 1 , ań. 40 i ań. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2oo8 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(ti. Dz. U. z 2018 r.
poz, 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu pzez Radę Gminy Brenna uchwały Nr Yl53l19 z dnia
21 marca 2o19 r. w sprawie plzystąpienia do spoządzenia miejscowego planu zagospodarowania
pnzestrzonnego dla jednostek strukturalnych Brenna spalona i Brenna centrum oraz uchwały
NrXu1,11/19 Rady Gminy Blenna z dnia 28 listopada 2o19 r. W sprawie zmiany załąęnika do uchwały
dnia 2|marca 2019 r. W sprawie pżystąpienia do sporżądzenia miej§cowego planu
Nr V/53/19
zagospodarowania pżestrzennego d|a jednostek strukturalnych Brenna spalona i Brenna centrum.

z

obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do uchwały NrXl/111/19 Rady
od
Gminy Brenna z dnia 28listopada 20,19 r. obszar opracowania obejmuje teren miejscowości Brenna
jej granicy z miejscowościami GórkiWielkie iGórki Małe do ulicy Hołcyna,
zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 17 stycznia 2020 l.

wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą byó Wnoszone:

owformiepisemnejnaadresUrzęduGminyBrenna'ul.\Ązwolenia77'43-438Brenna'

.
.

ustnie do protokołu,

za pomocą środków komunikacji

elektronicznej

na adres poczta@brenna,orq.ol opatżone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym,
organem właściwymdo rozpatżenia WnioskóW jest Wójt Gminy Brenna.

Na stronie Blp uźędu Gminy Brenna w załączniku Nr 1 do obwieszczenia została zamieszczona
informacja na temat pżetważania danych osobowych.

{

KIAUZULA |NFORMACYJNA DOWCZĄCA PRZETWARZAN|A DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik
Urzędowy UE, L 119/!z 4 maja 2016 r, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Brenna z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia
77, 43-438 Brenna. Kontakt z lnspektorem ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail
iod@brenna.org.pl
cele przetwarzania danych osobowych:

o

sporządzenie mieiscowe8o planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych

Brenna Spalona i Brenna centrum, na podstawie ań. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z zotg r. poz, 1945 ze zm.), z8odnie z art. 6 ust. 1 Iit. c
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

i

Odbiorcy danych:

o
o

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynnościna
podstawie zawartej umowy powierzenia (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,
pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego).

Maksymalny okres przechowywania danych; wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.zżQ79 r. poz. 553 ze zm.)
Przekazanie danych W celu realizacri przepisów prawa jest obligatoryjne.
lnformacja o prawach przysługujących osobom w odniesjeniu do ich danych osobowych:

.

o
.
o

prawo żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby,
której dane dotyczą prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolnościosoby, od
której dane te pozyskano (art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

- t..i. Dz.U. z 2018 r. poz, 1945 ze zm.),
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
prawo wniesienia §przeciwu Wobec przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo do złożeniaskargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony
Danych osobowych.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego

-

nie dotyczy.

zautomatyzowane podejmowanie decyzji- nie stosuje się.
Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd

Gminy Brenna,

ul.

poczta@ brenna.org.pl

Wyzwolenia

77,

43-43a Brenna

lub pocztą elektroniczną na

adres;

