
..............................................................           Wielopole Skrzyńskie, dnia.................................. 

.............................................................. 

adres: ...................................................       

nr tel.:.................................................... 

 (dane składającego uwagę) 

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie  

Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 

 

UWAGA 

do projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wielopole Skrzyńskie 

 

W związku z ogłoszeniem i obwieszczeniem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie składam uwagę: 

Oznaczenie obszaru (nieruchomości), którego dotyczy uwaga **: 

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................................................................. ........ 

Przedmiot i zakres uwagi: 

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................................................... ......................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ .....................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Załączniki: *** 

1) .............................................................................. 

2) .............................................................................. 

........................................................................... 

(podpis wnoszącego uwagę) 

 

**  np. obszar  /  nr działki, 

*** np. kopia aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej 

 

WAŻNE! Terminem wniesienia uwagi jest data wpływu pisma na dziennik podawczy Urzędu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie. 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

zwanego RODO informuje się, że: 
1.  Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, 39-110 Wielopole 

Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200.  
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@post.pl lub nr tel. 600808605 oraz pisemnie na 

adres Administratora. 
3. Dane osobowe Pani/a będą przetwarzane w celu ustalenia rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia 

nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego w I zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie i związaną z tym procedurą planistyczną. 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu                                          
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

4.   Odbiorcami danych osobowych będzie komisja urbanistyczno–architektoniczna, radni gminy Wielopole 
Skrzyńskie. 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania. Pani/a danych osobowych przez okres wykonania czynności  i odbioru dokumentów w 
szczególności na  podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych  (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.). 

5. Posiada Pani/n prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/n prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
6.   Podanie przez Panią/a  danych osobowych jest wymogiem ustawowy.  
7   Decyzje podejmowane wobec Pani/a danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, 

w tym profilowania.  
 

mailto:iod@post.pl

