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Wójta Gminy Łąck

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestzennym
(t.j. Dz" U"z2018 r. poz" 1945;zm.Dz.U.z2019 r. poz,60 ipoz. 235ipoz.730ipoz.1009), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę GminyŁąck uchwały NrVl47l2019 z dnia 14czeryvca2019 r, wsprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń
Królewski.

Zgodniezart.39 ust.1 pkt 1i2wzwiązkuzań.46 pkt 1iań.51 ust. 1 ustawyzdnia3pażdziernika2008 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 2016 r, poz. 353 z pożn. zm.), zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam, że Gmina Łąck przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestzennego.

Wnioski należy składac do Wójta Gminy Łąck w Urzędzie Gminy w Łącku przy ulicy Gostynińskiej 2,
09-520 Łąck, w formie pisemnej, osobiście w godzinach urzędowania, ustnie do protokołu, albo
korespondencyjnie na w/w adres w tym takze za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres
sekretariat@gminalack. pl.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres Wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, ktorej wniosek dotyczy,

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i4 iart.40 ustawy zdnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić wnioskiw terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z ań. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatzenia złożonych wniosków
jest Wójt Gminy Łąck.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwazania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną
sporządzania planu miejscowego,

1, Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, Og-52O Łąck, e-mail
sek.retariat@§ nlln a lack Fl.2. Kontakt - lnspektor Danych Osobowych: e-mail ry,.pul.Ę.qq*.|i<§.§mj.nąl§§Ę.p,Ie|.24 384-14-12.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest ań. 6 ust. 1

lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w szczegolności art. 17.

4" Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku
następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie
będą przechowywane wieczyście.

5. Odbiorcami danych osobowych będzie Urząd Gminy Łąck oraz wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa lub zawart€1 umowy powierzenia
przeŃ,tarzania danych z administratorem.

6. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: Ządania dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; Żądania ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przeM,tarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy Przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowpła pozostawieniem sprawy bez
rozpoznania.

B, W przypadku źądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. 9 RODO), prawo to podlega
ograniczeniu, jezeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano - art. 8a ust. 1

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


