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OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZBOISKA-CMENTARZ” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 poz. 503) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z   art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy 
 z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bukowsko Nr XXXII/279/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZBOISKA-CMENTARZ”  wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od  16 maja do 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Bukowsko pokój nr 101, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Bukowsko w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bukowsko.biuletyn.net.  
Wyjaśnienia do ww. projektu zmiany planu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 13 4674015  
wew. 34.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami, odbędzie się 
w dniu 20 maja 2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Bukowsko,  pokój nr 9 (sala narad)  godz. 1500. 
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Jednocześnie informuję, że  
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Bukowsko lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@bukowsko.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP   
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 czerwca 2022 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Bukowsko. 
 

Wójt Gminy Bukowsko 
mgr inż. Marek Bańkowski 

 
 

OBWIESZCZENIE BYŁO WYWIESZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP W TERMINIE 
OD 6 MAJA  DO  20 CZERWCA 2022 R. 

 
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bukowsko,  
38-505 Bukowsko 290. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych w Urzędzie Gminy w Bukowsku, możliwy jest pod numerem telefonu 134674015 w 54 lub adresem email 
iod@bukowsko.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego  
i rozpatrzenia wniosku, jak również w celu archiwizacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy 
ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) oraz z art. 6  
ust. 1 lit. c) 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 (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 
administratora danych osobowych. Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postepowania i ich pełnomocnikom oraz 
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z 
obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.). Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 
przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zmiany lub 
rozszerzenia celu przetwarzania Gmina przedstawi dedykowaną klauzulę informacyjną. 


