
Baćkowice, dnia 13 grudnia 2021 r.

WÓJT GMI M s
Baćkowice 

woj. świętokrzj

(pieczęć Wójta)

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Baćkowice

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j.Dz.U.2021.741 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Baćkowicach Uchwały 
Nr XXXIX/203/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. Wnioski należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Baćkowice na adres:

Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice

z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku 
oznaczenia nieruchomości w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

2. Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 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.2021.247 ze zmianami), zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń miejscowego 
planu wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej;
b) ustnie do protokołu;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.Dz.U.2020.1173).

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Baćkowice na adres;

Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice 

lub adres email: uq backowice@pro.onet.pl

z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, 
oznaczenia nieruchomości, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Baćkowice

WÓJT C£MTN\

Marian Portyk

mailto:uq_backowice@pro.onet.pl


Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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. U. UE. 
L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Baćkowicach, reprezentowany przez Wójta:
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można się 
skontaktować, pisząc na adres:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla 
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce 
email.: iod@czi24.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
4) Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres;
5) Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią Załącznik nr 4 oraz 
Załącznik nr 9 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, § 12, pkt. 4 i 16;
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 
upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;
7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia miejscowego planu oraz 
niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może 
zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego 
zadania;
8) Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do Państwa danych osobowych,
- sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator 
przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie 
potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń,
- informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa,
- jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
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