
Żyrzyn, dnia 14 lutego 2023 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY ŻYRZYN 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

 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 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIX/165/2021 Rady 

Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 r. 

   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 

ww. projektu, w dniach od 23 lutego 2023 r. do 21 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn z siedzibą przy 

ul. Powstania Styczniowego 10 w Żyrzynie (24-103) w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie 

BIP-u Urzędu Gminy Żyrzyn pod adresem: https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=796 
 (w zakładce Ogłoszenia – Rok 2023) i na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko 

rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn pok. Nr 5 o godzinie 12.00. 
 Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 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, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 

w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 
 Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta 

Gminy Żyrzyn na adres: Urząd Gminy Żyrzyn, 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 lub na adres e-mail: 

ugzyrzyn@post.pl  z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. 
 Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi dotyczące przedmiotowego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie 

papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 

elektronicznej. 
 Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 
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  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Żyrzyn 24-103 Żyrzyn  ul. Powstania Styczniowego 10, adres e-mail: ugzyrzyn@post.pl,  

nr tel. 818814226 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji 

przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@weyer-group.com 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym 

procedurą planistyczną, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawą 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. 

4.  Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane 

osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia, operator pocztowy. W przypadku, gdy do przekazywania dokumentów wykorzystuje się ePUAP 

odbiorcą danych będzie również właściwy Minister. 
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5. Okres przechowywania danych osobowych 

Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu, niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a 

następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto 

przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych - z zastrzeżeniem, że jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane 

dotyczą, prawo do uzyskania informacji o źródle ich pozyskania przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 

pozyskano. 

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Odmowa podania danych będzie skutkowała 

pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

 

Wójt Gminy Żyrzyn 

                                                                                                                                                               Andrzej Bujek 

 


