
Strzeleczki, dn……….. 2021 r. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
Imię i Nazwisko lub Nazwa ,  
adres zamieszkania lub siedziby 

        Wójt Gminy Strzeleczki 
        ul. Rynek 4 
        47-364 Strzeleczki 

 
UWAGA DO PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
 W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łowkowice proszę o uwzględnienie mojej 

uwagi: 

.…………………….…………………………………………………………..………….....…………………...…

……………………………………………………………………….…….…………………………………….….

..…………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………..…...… 

Uwaga dotyczy terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem ……………..,  

nr ewid. działki: …………..….. karta mapy………. obręb…………………….…. 

 

        ………………………………… 
         (podpis) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):  

Informuję, że zgodnie z 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, że:  

 Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

 Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych,  
tel. 77-407 66 60, e-mail ug@strzeleczki.pl   

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
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 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c, RODO w celu 
opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 
oraz zgodnie  
z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań 
publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia 
PEiR. 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki , 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia lub realizacji 
usługi. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane. 

 

mailto:ug@strzeleczki.pl

