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Nowiny, dnia 28. 07. 2020 r. 
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    

pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "A" 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji   
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" zmienioną uchwałą Nr RG-XXV/278/20 Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 
zawiadamiam 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 
nazwą "Kowala - Południe" obszar "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od                
10 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w godzinach pracy 
urzędu. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 
r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny. 
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy wnosić do 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny na adres: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 września 2020 r. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o: 

 projekcie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "A", 

 prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. 
 Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 
 Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą 
wnosić uwagi do ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie: 

1) pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, 
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: 
nowiny@nowiny.com.pl 

 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 września 2020 r. 
 Uwagi  wniesione po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny. 
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 W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19, informuję, że 
planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych 
obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję                     
o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, 
noszenie maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki 
ochrony osobistej, m.in. dostęp do płynów dezynfekujących. 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

W związku z powyższym ogłoszeniem/obwieszczeniem na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach danych osobowych jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, adres: ul. Białe 
Zagłębie 2526-052 Nowiny, adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Panią Dominikę Jankowicz,  
z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@cbi24.pl   
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości w skutek uchwalenia planu miejscowego dla działek nr ewid. 459/22 i 459/23 położonych w obrębie geodezyjnym Zagrody, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także 
w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
6. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 
7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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