
     
 

OGŁOSZENIE  
Wójta Gminy Rozdrażew 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew  
 
 Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 16.02.2021r. do 9.03.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 
urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.rozdrazew.pl). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
3.03.2021r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie o godz. 1000, z uwzględnieniem wszelkich wymogów 
wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Dyskusja publiczna 
przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 
Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji 
publicznej z uwagi na utrzymujący się stan epidemii oraz o możliwości i sposobie udziału w 
dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, będzie można uzyskać pod 
numerem telefonu: 62 722 13 05 w godzinach pracy Urzędu. 
 Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i 
prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu 
Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@rozdrazew.pl bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rozdrażew.  
   

     
 
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 (w skrócie RODO) informuję, 
iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,  

     Tel.: (62) 722-13-05; e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl . 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez  e-mail: hszczecinska@rozdrazew.pl lub 
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych  osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach (cele przetwarzania):  



     - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

     - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

       sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  

    - w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej  

       udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań.  

5. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Rozdrażew, przysługują   odpowiednie prawa wynikające z 
RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

 - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są  nieprawidłowe lub niekompletne;  

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapominanym");  

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

- prawo do przenoszenia danych.  

6. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z 
dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).  

          


