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UWAGA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY RADZIONKÓW 

  

OSOBA WNOSZĄCA UWAGĘ  DATA   

    BURMISTRZ MIASTA 
RADZIONKÓW 

Imię i nazwisko     

    Ul. Męczenników Oświęcimia 
42 

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

   41-922 Radzionków 
 

    

    

Adres     

     

znak pisma     

*Tel. kontaktowy: *adres e-mail: 

LOKALIZACJA TERENU (JEŻELI UWAGA DOTYCZY KONKRETNEJ NIERUCHOMOŚCI) KTÓREGO DOTYCZY UWAGA 

  ulica, nr 

nr działki  obręb, karta mapy   

treść uwagi: 

 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie: 

 

 

INFORMACJA 
 
Na podstawie Art.  14 KPA. 
§  1.  Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 

848, 1590 i 2294), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. 
§  2.  Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) lub za pomocą 
innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.  

Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę 
adnotacji. 

 * dane nieobowiązkowe – składający uwagę nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt ze składającym uwagę w celu rozpatrzenia uwagi  i 
załatwienia sprawy,  
 

 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16979921?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16979921?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres): 
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 ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Radzionków, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Ra-

dzionków  z siedzibą ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków, e-mail: um@radzionkow.pl 
2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:  iod@radzionkow.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c, RODO w celu opracowania projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archi-
wizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 
ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizują-
cych zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do 
odbioru dokumentów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Prawo dostępu do informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały 
zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozy-
skano.; 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobro-
wolne.  

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia. 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):   
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 ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia po-

stępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze skła-
dającym uwagi. 

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które-
go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 
 

mailto:um@radzionkow.pl
mailto:j.cholewa@radzionkow.pl

