
Nowiny, 23.09.2019r.                                          

INFORMACJA 

  WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

 
 Na podstawie art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję o przekazaniu do 

Biura Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projektu uchwały zmiany Nr 11 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo 

Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F". 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

W związku z powyższym ogłoszeniem/obwieszczeniem na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach danych osobowych jest Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl i są one podawane w celu 
składania wniosków/uwag do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
2. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny: tel.: +48 795626770, adres e-mail: iod@abi-net.pl  
3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny do ustawowych 
zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  art. 17a ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. oraz w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego do których 
stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. 
4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii 
archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; 
umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności 
zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację 
i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
7. Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa oraz Wykonawca opracowania pn. Zmiana nr 11 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej, produkcyjnej - plan F" któremu dane zostaną udostępnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury zmierzającej do przedłożenia projektu uchwały o zmianie nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sitkówka-Nowiny. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, 
9. Niepodanie danych osobowych spowoduje pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania. 
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