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Halinów, dnia 24 lipca 2020 r.

 
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

(zmiana Studium dotyczy działek nr 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 
179/14, 179/16, 179/17, 179/18, 179/23, 179/24 oraz 179/25, 179/26, 179/27, 179/29, 179/30, 179/31, 179/32, 179/33, 179/34 

połoŜonych w miejscowości Nowy Konik)

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku 
z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr VII.73.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 11 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany Studium wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu dostępny jest równieŜ w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
urzędu Gminy Halinów tj. www.halinow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
do projektu zmiany Studium. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza Halinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 września 2020 r. Pisma naleŜy kierować na adres ul. 
Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. Jako wniesione na piśmie uznaje się równieŜ uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku 
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłoŜenia projektu zmiany 
Studium do publicznego wglądu moŜna zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania ww. projektu zmiany Studium na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie 
pisemnej do Burmistrza Halinowa na adres ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy prognoza@halinow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24 września 2020 r. Uwagi i wnioski złoŜone po upływie wyŜej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez 
Burmistrza Halinowa.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

           Burmistrz Halinowa

                         /-/  Adam Ciszkowski

Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, Ŝe:
1)  Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Halinowa reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym moŜe się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem

adresu email: iod@halinow.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Panią/Pana wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag

dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 - zwanej dalej „Ustawą”) 
tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a 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. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii
,,A’’ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14 poz. 67)

5)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym Ŝe 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. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, Ŝe 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, a takŜe podmiotom lub organom uprawnionym na

podstawie przepisów prawa.
Jednocześnie informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 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, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności 
osoby, od której dane te pozyskano.”

Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, Ŝe:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Halinowa reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym moŜe się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
   adresu email: iod@halinow.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Panią/Pana uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
   Halinów (art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm. - zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw
   oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a 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. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty 
   kategorii ,,A’’ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
   w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14 poz. 67)
5)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym Ŝe 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. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,
   b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   d)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, Ŝe 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, a takŜe podmiotom lub organom uprawnionym na
   podstawie przepisów prawa.
Jednocześnie informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 doty-
czących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę 
praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.”


