
Mińsk Mazowiecki, dnia 24.06.2020 r. 
Rl.6720.1.2.2020. UM 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki" 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz 
art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. I, art. 40, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 
15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą: z dnia 31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, PONOWNIE zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwały Vll.72.19 z dnia 25 
kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk 
Mazowiecki zmienionej uchwałami Nr Xlll.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr XV.144.2020 Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. 

Granice obszarów objętych zmianą Studium określają załączniki graficzne do uchwały. 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium. 
Wnioski dotyczące zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki" mogą być składane w 

terminie do dnia 24 lipca 2020 r. 
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski w formie 

papierowej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 11 lub przesłać 
na podany wyżej adres. Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytka oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl 

Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie 
do dnia 24 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 11, w formie 
pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Jednocześnie informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 

zm.) tj. ,,W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych 
osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporzqdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 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.), zwanego dalej ; rozporządzeniem 2016/679", 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano". 

W związku z art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), realizując wymogi art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,,RODO" informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mińsku Mazowieckim (ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, tel. 25 756 25 00). 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD") wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób 
a) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia 
uwag dotyczących projektu tego studium (art. I I pkt. I lub 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293. z późn. zm. 
- zwanej dalej „Ustawą") tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. I lit. c RODO) w zw. z art. 11 a pkt. 2 Ustawy; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji 

o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. I lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT ul. Bp. M. Jaworskiego 
8/44, 25-430 Kielce (biuro oraz korespondencja: ul. M. Kopernika 30 lok. 532, 00-336 Warszawa) a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


