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OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. póz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/170/19 Rady Miejskiej w
Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa, w
dniach od 06 sierpnia 2021 r. do 08 września 2021 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku -
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pok. 139, ul. Katowicka l, 46-200
Kluczbork w godzinach pracy urzędu.

Projekt zmiany planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kluczborku: • ^!;; i fi'y w zakładce: Planowanie przestrzenne oraz Komunikaty,
ogłoszenia, obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3
września 2021 r. o godzinie 12°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku w sali nr 138 -1 piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Kluczborka w formie pisemnej,
na adres Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy) na adres  l^',i;'nati2kiy^boi^{3l bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, wraz z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 r.

Zgodnie z art. 29 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.LJ. z 2021 r. póz. 784 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu
prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na
środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres se^retaijdt^klu . '! w terminie
jak wyżej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2p16 /. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takict\ dqhych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku źyfetawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., póz. 1000 z późn. zm.) oraz art. 17a ustawy o planowanfu i zagospodarowaniu
preestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2020r., póz. 293) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel.: 77418-14-81, e-mail:

rodo@kluczbork.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Kluczborka część południowa..
4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich

przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym
upoważnieni pracownicy Administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu zmiany planu miejscowego,
obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2019 r.póz. 553 z póżn. zm.).

8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań
związanych z rozpatrzeniem wniosku.
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