
Słupia, …...................................... 
…………………………………… 
Imię, nazwisko ( nazwa ) 

 
...................................................  
Adres,  siedziba       

                                                                                                                                                                               
…………………………………… 
Telefon*         Wójt Gminy Słupia 
                                         Słupia 136 

  96-128 Słupia 
 
 
 
Uwagi do zmiany uchwały Nr XXXIV/166/06 Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragmenty 
wsi Bonarów, gmina Słupia oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/160/06 Rady Gminy Słupia 
z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragmenty wsi Gzów, gmina Słupia  
 
 
 
Dotyczy: 

- oznaczenie nieruchomości /oznaczenie w ewidencji gruntów numerem (w sytuacji gdy 

uwaga dotyczy danej nieruchomości):  

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

Treść uwag: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

........................................... 
               podpis 

 
* nieobowiązkowo 

 
 
 
 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia w Słupi  
z siedzibą: Słupia 136; 96-128 Słupia. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez 
adres e-mail: gmina@slupia.com.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.  

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 

• pisemnie – iod@bodo24.pl 
 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 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 związku ze 
złożeniem wniosku lub uwagi dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych 
danych jest brak możliwości złożenia wniosku lub uwagi do planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 

281/721; 

• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę 

prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać 

ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, 

kurierskie oraz prawne na rzecz Urzędu. 

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

Przysługujące prawa: 

• prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych 
danych osobowych; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych 
danych osobowych; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu 
wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do 
przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą; 

• jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2  
i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do momentu załatwienia sprawy,  
a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 
2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji    

 

mailto:iod@bodo24.pl

