
Kroczyce, 12 października 2020 r.                                                                                         
 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Kroczyce  

                 
o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 

miejscowości Siemięrzyce w Gminie Kroczyce 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 

miejscowości 
Huta Szklana w Gminie Kroczyce 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Piaseczno 
w Gminie Kroczyce 
 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kroczyce następujących 
uchwał: 

1) uchwały nr 149/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
miejscowości Siemięrzyce w Gminie Kroczyce, 

2) uchwały nr 150/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
miejscowości Huta Szklana w Gminie Kroczyce, 

3) uchwały nr 151/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Piaseczno w Gminie Kroczyce, 
 

Granice obszarów objętych ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zostały określone w 
załącznikach  graficznych do ww. uchwał. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, 42 - 425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 
29 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email  kroczyce@kroczyce.pl  w terminie do dnia 9 
listopada 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
 
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 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 (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 
sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko. 
Z niezbędnymi dokumentacjami spraw, zgromadzonymi na tym etapie postępowań w sprawie strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko dotyczących ww. projektów planów  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 
Kroczyce, 42 - 425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, w godzinach pracy urzędu. 
 
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w 
terminie do dnia 9 listopada 2020 r.: 

 w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, 42 - 425 Kroczyce, ul. 
Batalionów Chłopskich 29, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym na adres email kroczyce@kroczyce.pl 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Wójt Gminy Kroczyce. 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania 
dotyczącego sporządzania ww. projektu planu miejscowego niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
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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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1, z późn. zm.) zawiera poniżej zamieszczona klauzula informacyjna. 

 
Klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Przy podejmowaniu czynności związanych z: 
1) przyjmowaniem wniosków do sporządzanego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z 
późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 

2) sporządzeniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy, 
3) wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej zgodnie z art. 17 

pkt 9 ustawy, 
4) wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art.17 pkt 11 ustawy, 
5) rozpatrywaniem uwag zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy, 
6) wprowadzaniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag zgodnie z art.17 

pkt 13 ustawy, 
7) przedstawianiem  radzie gminy projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zgodnie z 

art.17 pkt 14 ustawy, obowiązują zasady przedstawione poniżej: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 z późn. zm.  informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce, adres: ul. Batalionów Chłopskich 
29, 42-425 Kroczyce, kontakt mailowy: kroczyce@kroczyce.pl, kontakt telefoniczny: (34) 315 21 50-5. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy pracuje w budynku Urzędu Gminy Kroczyce przy ul. 
Batalionów Chłopskich 29, pokój nr 4, e-mail:iod@kroczyce.pl , kontakt telefoniczny: (34) 315 21 50-5. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną,  
o których mowa w art.17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.  

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą: przez okres niezbędny do realizacji w/w czynności, 
jednak nie krótszy niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, 
sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo informacji o źródle danych 

przysługuje, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 
 

 
 
    

Wójt Gminy Kroczyce 
                                                                                                           Stefan Pantak  
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