
OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy  

 
 

Na podstawie art. 8c,  art. 8d  ust.1,  art. 17 pkt  9 i pkt 11, art. 17a,  art. 18 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 

zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVIII/93/20 

Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 marca 2020 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 

wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, 

obejmującego fragmenty wsi: Chojnatka, Nowy Wylezin i Zawady wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lipca 2020 roku do 10 sierpnia 2020 roku  w 

siedzibie Urzędu Gminy  Kowiesy, pok. nr 12 w godzinach od 8
00

 do 16
00

.   

Projekt w.w. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostepny 

będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Kowiesy, pok. 12  o godz. 14
00

.  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego 

wglądu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kowiesy z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy i 

adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r.   

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: 

urzad@kowiesy.pl lub formularza  zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Kowiesy www.bip.kowiesy.pl w zakładce: Urząd Gminy Kowiesy → Planowanie i 

zagospodarowanie przestrzenne. 

        Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 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, ww. projekt 

planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do 

publicznego wglądu, o którym mowa wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.  Zgodnie z art. 54 ust. 3 cytowanej 

wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone na zasadach 

określonych w przywołanej ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. 

             Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kowiesy. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kowiesy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy 

(www.bip.kowiesy.pl) w zakładce: Urząd Gminy Kowiesy → Ochrona Danych Osobowych. 

 

 
                                                                              Wójt Gminy Kowiesy  

                                                                                  /-/ Jarosław Pepka                                                                 

 

 

 

 
Kowiesy 06.07.2020 r.             
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Klauzula informacyjna mpzp 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, że:  

Dane Administratora 

Danych Osobowych 

Wójt Gminy Kowiesy. Adres: Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy. Kontakt: telefon - 

46 831 70 26; adres e-mail: urzad@kowiesy.pl; skrytka ePUAP: /17k30h3wyh/skrytka 

Dane Inspektora 
Ochrony Danych 

Andrzej Jaskólski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod@kowiesy.pl lub 
pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I. 

Cel i podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną tj. na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO 

w zw. z art. 17 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a 

także w celu archiwalnym na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). 

W przypadku przetwarzania danych, wykraczających poza wymóg ustawowy (np. numer telefonu, 

adres e-mail)  przetwarzanie będzie możliwe na podstawie udzielonej zgody. 

Odbiorcy danych 

osobowych 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w 

szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, prawnych i doradczych. 

Przekazywanie 

danych osobowych 

poza EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Okres 

przechowywania 

danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty 

kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście) do Archiwum 

Państwowego. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą 

przetwarzane do czasu wycofania zgody, 

Prawa związane z 

danymi osobowymi 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w 

granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem,  

 prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

 prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. prawo żądania informacji o źródle danych  

przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO tj. z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów 

planistycznych. 



Podstawa obowiązku 

podania danych 

osobowych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. niepodania    danych będzie pozostawienie 

wniosku/uwagi bez rozpoznania. Inne dane osobowe podane nie na podstawie obowiązującego 

przepisu prawa, są podawane dobrowolnie. 

Zautomatyzowane 

podejmowaniu 

decyzji i profilowanie 

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


