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Korczyna, 2019-06-12

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KORCZYNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/374/18 Rady
Gminy Korczyna z dnia 5 września 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 21 czerwca 2019 r. do 11 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędzie Gminy Korczyna, ul. Rynek
18a, 38-420 Korczyna, pokój nr 15, w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 4 lipca 2019 r., w pokoju nr 11 o godz. 1400.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korczyna, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2019 r.
W związku z obowiązkiem, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679
informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Korczyna, ul. Rynek 18a,
38-420 Korczyna, tel. 13 435 40 80, gmina@korczyna.pl.
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych przez adres iodkorczyna@gmail.com.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
internetowej korczyna.bip.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych oraz w
siedzibie Administratora.
Wójt Gminy Korczyna

