
WÓJT GMINY 
KRASOCIN 

ul. MaciurY SzO1flC3 
2)-iO5  KraA0C1 Krasocin, dnia 08.04.2022r. 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
uchwały Nr XX1X1265/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko w dniach od 
19.04.2022 r. do 12.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 
Krasocin w godz. od 8.00 do 14.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 
09.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, sala nr 3o godz. 10.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść  uwagi. 
Uwagi należy składać  do Wójta Gminy Krasocin, w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym 
za pomocą  środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej 
(gminakrasocin.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2022 r. z podaniem imienia 
i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy 
uwaga. 
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną  bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krasocin. 

Wójt Gminy Krasocin 
I-I Ireneusz Gliściński 

Klauzula informacyjna 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 1 7a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), informuję, że: 

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy 
Krasocin. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail inspektorcbi24.pI lub pisemnie na wskazany 
powyżej adres siedziby Administratora. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań  związanych z procedurą  
planistyczną, zaś  podstawą  przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Pani/Pana dane osobowe są  zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 
odbiorcami mogą  być  podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa 
oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. 

5. Nie przewiduje się  przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu 
innym niż  cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 



6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą  podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. 

archiwizacji. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich 

kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych 
osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być  niemożliwe. 


