Trzebnica, 21.01.2022 r.
Znak sprawy ARCH.6720.1.2022, ARCH.6720.2.2022
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Trzebnicy
 Uchwały Nr XXXII/358/21 z dnia 29.12.2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi
Komorowo,
 Uchwały Nr XXXII/359/21 z dnia 29.12.2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi
Cerekwica.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek
dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.02.2022 r.
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 (t. j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2070 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w
związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1781) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze
zm.), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 11 pkt 1 tejże
ustawy, informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane
będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail:
iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica,
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 741 ze zm.),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku
bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica
informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych

uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów
planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których
mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na
ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA
Ogłoszenie poddaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Trzebnica
www.trzebnica.pl w dniu 21.01.2022 r.
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