URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462
Kleczew, 01.10.2019 r.

OGŁOSZENIE
o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i po podjęciu przez Radę
Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XII/106/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.
Zakres opracowania obejmuje obszar gminy i miasta Kleczew w granicach
administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium
i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do 3 października 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, numer telefonu
kontaktowego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wnioski mogą być składane
w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone
zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
Burmistrz
Gminy i Miasta Kleczew

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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,
informuję, że:
1.
2.
3.

4.

Administratorem danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew mający siedzibę w Kleczewie pod adresem pl. Kościuszki 5, 62-540
Kleczew. Z administratorem można kontaktować się na ww. adres.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych można się z nią kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@kleczew.pl . Z IOD
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z realizacją procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Będziemy przetwarzać
Pana/Pani dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane w zakresie
numeru telefonu będziemy przetwarzać na podstawie Twojej wyraźniej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej: kleczew.pl, https://www.bip.kleczew.pl/ oraz w siedzibie
Administratora.
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