
Wójt Grruóntg NncX:

Łąck, dnia ż5,06.ż019 r.

OBWIESZCZF,NIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenrtym (tj. Dz. U . z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art, 54 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U,
z 2018 r. poz. 208I z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/208120I7 Rady Gminy Łąck z dnia
I2.I0.20I7 r.,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Łąck lzahłes planu obejmuje północno-wschodnią częśc
miejscowości/ w dniach od 03.07.2019 r. do 25.07.2019'r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Łącku ul. Gostynińska 2, w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej gminy
www.gminalack.pl.
Jednocześnie informuję o odstąpieniu od przeprowadzęnia strategicznej oceny oddzińywartia na
środowisko do w/w dokumentu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu,miejscowego ronłiqzaniami odbędzie
się w dniu I ].07,20]9r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łqcku, o godz. 1000

Zgodnie z ałI. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu,
moze wnieść uwagi.
Uwagi należy składaó na piśmie do Wójta Gminy Łąck lub w formie elektronicznej na adres
sekretariat@gminalack.pl z podaniem 'imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczęnia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
09.08.2019r.
Organem właściwTm do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia ż7 kvłietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób ftrycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepłynru takich danych orazuchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO) informuję, żePant/Pana
dane osobowe są przetwarzane przez Referat Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy w Łącku, a nadto:
l. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratoręm przesyłanych danych jest Wójt Gminy Łąck
z siedzibąw Łącku, ul. Gostynińska2,09-520 Łąck.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: m.pulkownik@gminalack.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą
planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest (.Istawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
4, Panl/Pana dane osobowe są zabezpięczone zgodnie z obowiązującymi przetriisami, a ich odbiorcami mogą
byó podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioĘ przetwarzające
w ramach świadczenia usług dla administratora,
5. Nie przewiduje się przekaązwania pani/pana danych do państw spoza Europejskiego obszaru
GOSPodarCzego lub ins§ltucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostĘ zebtanę.



!.DecYzje doĘczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomaĘzowany.
7 - Pant/Pana dane osobowe będą przechowywanę przez okres *ynituią"y z klasyfikacj i'archiwizacyjnej od
daĘ przekazania ich do Referatu Planowania i Rozwoju Urzędu Gmin|w Lącku. 

-

8. Ma Pani/Pan Prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,
wniesięnia skargi do Prezęsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczeńia przetw arzania,
wniesienia oraz przęnoszenia danych.
9.PanPana uPrawnienia nie naruszaj ąpław innych uczesbrików do ochrony danych osobowych.


