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OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Gminy Czempiń 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), uchwały nr XLII/391/21 Rady Miejskiej w  Czempiniu 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek 

o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu 

działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 

239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 

279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 

publicznego wglądu: 

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 

122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 

2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb 

Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 

239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 

283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 marca 

2023 r. do 14 kwienia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu, w  godzinach pracy urzędu. 

 

Projekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również 

w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.czempin.pl oraz na stronie internetowej biuletynu 

informacji publicznej Gminy Czempiń.  

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędą się w dniach: 

− 23  marca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Głuchowie, o godz. 17:00; 

− 23 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Piechaninie, o godz. 18:00; 

− 3 kwietnia 2023 r. w  świetlicy wiejskiej w Srocku Wielkim, o godz. 17:00. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu 

planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 

publicznego wglądu. 

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Czempiń z podaniem imienia i  nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

na adres ug@czempin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi 

złożone po upływnie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do 

rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Czempiń.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Gmina 

Czempiń. 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) uprzejmie 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Czempiń, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Czempiń z 

siedzibą w Czempiniu przy ul. .ks. Jerzego Popiełuszki 25, email: ug@czempin.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie jest Aleksandra Cnota. 

3.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

- art. 6 ust. 1 lit e RODO tj.  wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z postępowaniem w sprawie sporządzenia planu miejsco-

wego prowadzonym m.in zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w ustawą z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z dnia 3 października 2008r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, jak również w celach archiwalnych. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Gminy (w szczególności, przygotowującym na zlecenie Gminy pro-

jekt planu zagospodarowania przestrzennego). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. przez 

okres prowadzenia postępowania oraz do upływu terminów do zaskarżenia decyzji administracyjnych lub innych 

rozstrzygnięć wydanych w jego toku, jak również do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującym Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt. 

7. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych; b) 

sprostowania danych; c) usunięcia danych; d) ograniczenia przetwarzania; e) wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwią-

zanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego 

na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 

adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Dane nie będą przetwarzane w celu podjęcia decyzji, która opiera się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu 

danych, w tym profilowaniu. 

 


