Malanów, dnia 24.11.2021 r.
RI.6730.111.2021.KJ

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MALANÓW
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Malanów
zawiadamia
że wnioskiem z dnia 18.03.2021 r. (data wpływu: 12.07.2021 r.) Państwo Agnieszka i Piotr małż.
Kieller, wystąpili do Wójta Gminy Malanów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla
przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku
gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej”. Inwestycja dotyczy
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5 - obręb ewid. Bibianna, w jednostce ewid. Malanów.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49a
Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje
się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Malanowie - www.bip.malanow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Malanowie oraz
na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bibianna.
Informuję ponadto, że w trakcie postępowania Wójt Gminy Malanów wystąpił do Starosty
Tureckiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole, stanowiska ds.
gospodarki gruntami i drogownictwa tut. Organu, Energa-Operator SA celem uzyskania uzgodnienia
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji.
Uwagi i wnioski w sprawie można składać pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
elektronicznie przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej - e-puap lub osobiście w siedzibie
Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Wójt
/-/ Ireneusz Augustyniak

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Malanowie jest Wójt Gminy Malanów
z siedzibą, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl

3.

•
•
•
•

•
•
•

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z przyjmowaniem:
wniosków o zmianę przeznaczenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu,
wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie,
wniosków o udzielenie informacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy,
wnoszonych
do
Urzędu
Gminy
oraz
prowadzeniem
postępowań
administracyjnych
w tym zakresie, wynikających z przepisów:
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.nr 164 poz. 1587) w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233) w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych,
organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych
Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

W przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę
wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie
niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7.

Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania była wydana zgoda.

9.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku
niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany
przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu oraz zaświadczenia o przeznaczeniu
nieruchomości w miejscowym planie jak również udzielenie informacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego w
Urzędzie Gminy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do
profilowania.

…………………………………………..

