
Wójt Gminy Czemierniki 

       ul. Zamkowa 9 

    21-306 Czemierniki 

 

  GS.6721.2.2021/2022      Czemierniki dnia, 16.03.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb 

geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami)  

 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, 

obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277 

 

w dniach od 24 marca 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy  

w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w godzinach 8-16. W okresie wyłożenia 

projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej www.czemierniki.eu w 

zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Czemierniki w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia”.      

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się              

6 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9,                              

21-306 Czemierniki I piętro, o godz. 11. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9,                             

21-306 Czemierniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,  

w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2022 roku. 

 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu lub za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czemierniki. 

 

        Wójt Gminy Czemierniki 

            /-/ Arkadiusz Filipek  

 

 

 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Czemierniki (adres ul. Zamkowa 9, 

21-306 Czemierniki, tel.: 83 351 30 31, e-mail: gmina@czemierniki.eu ) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Państwa 

wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag 

dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami 

– zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających 

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy; 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy 

dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do 

informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli 

nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących usługi 

serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz 

doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
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