
     Grębocice, dnia 21 października 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara 

Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice. 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/220/2017 z dnia 26 

września 2017 r. i jej zmiany – Uchwały Nr LIV/246/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn 

w gminie Grębocice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 października 2019 r. 

do 18 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice, w pokoju nr 3, 

w godzinach urzędowania oraz na stronach www.bip.grebocice.com.pl, www.grebocice.com.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 

dniu 5 listopada 2019 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice, o godz. 1500. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

miejscowego, może wnieść uwagi.  Informuję także, że w terminie przewidzianym powyżej na wyłożenie 

ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 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, z późn. zm.).  

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Grębocice w formie pisemnej, ustnie do protokołu 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@grebocice.com.pl, z podaniem 

imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. 

 Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Grębocice.  

Wójt Gminy Grębocice 

/-/ Roman Jabłoński 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150 Grębocice, tel. +48 76 831 55 01;   

e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@amt24.biz, tel:76 300 01 40 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z 

przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego].  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3. 

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


