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OBWIESZCZENIE
o przy§tąpieniu do sporządzenia zmiany miej§cowego planu zago§podarowania

przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i ząospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 20ż0 t. poz.293 zpóźn.zf,n.) oraz ań. 39 ust. 1

w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pździernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, z 2020 r. poz. 283 z późn,
zm.) zawińarniam o podjęciu przez Radę Gminy Lubrza dnia 28 czerwca 2019 r., uchwały
Nr VIII/57/2019 w sprawie przysĘpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrzą uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubrza
Nr )O(XIIV285/2014, z dnia23 września 2014 r.

Obszar zmiany planu obejmuje nieruchomość położoną w Lubrzy przy ulicy Wolności
o numerze porządkowym 82, ozrnczoną nrrmerem działki 403/3.

Zainteresowani mogą składać wnioski do nyżej wymienionej zmiany planu
miejscowego w terminie do dnia 30.10.2020r.

Wnioski należy składać:

1) w formie papierowej na adres: Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-23I Lubrza,
2) ustnie do protokołu w pokoju m 201 Urzędu Gminy w Lubrzy, w godzinach pracy urzędu,
3) elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

urzad@lubrza.opole.pl.
Wniosek powinien zańerać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo
siedziby, przedmiot wniosku oraz oznapzenie nieruchomości, któĘ doĘczy.

4) Z dokumentacją sprawy możma zapozrać się siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy,
ul. Wolności 73, 48-23l Lńrza.

Organem właściwlłn do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubrza.
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Klauzula informacyina o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2ańl679
z ż7 kńetnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizyczrych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep§r,r,u takich danych oraz uchylenia
dylrektlłvy 95/46^ł'E (RODO), informuj emy:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Urąd Gminy w Lubrzy
ul. Wolności 73, 48-237 Lwbrzą adres e-mail: urzad@|ubrza.opole.pl, telefon:
77 407 4650 reprezentowana ptzez Wójta GmĘ Lubrza.

2. Sposoby kontaktu z Inspektoróm Ochrony Danych w Gminie Lubrza to adres
korespondencyjny ul. Wolności 73, 48-23I Lubrza, iod@lubrza.opole.pl.

3. Przetwarzatie PanilPana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art, 6
ust. 1 lit. c unijnego rozporządzeńa RODO w celu sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacj i.

5. Przysfuguje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich ptzetwarzaria, do przenoszenia danych oraz wniesienia
§przeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
Pani/Pana zdarriem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO,

7. Podanie Fzez Pańąryana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą byó udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przlpadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upowaZnień.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Informujemy również, iZ w zwiryku z ptze§łarzariem danych osobowych, uzyskanych
w toku prowadzenia postępowń dotyczących sporządzaria aktów planistycznych, o których
mowa w ustawie z dńa ż7 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródlę
pozyskania danych, przysługpje, jeżęli nie wpłl"wa na ochronę praw i wolności osoby,
od której dane te pozyskano.


