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OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentów gminy Stary Lubotyń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późń. zm.) oraz art. 39 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 późń. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3, art. 55 ust. 1 ww. 

ustawy o udostępnianiu […] oraz uchwałą Nr XX/135/20 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Stary Lubotyń, który obejmować 

będzie fragmenty sołectw: Budziszki, Gawki, Gniazdowo, Grądziki, Gumowo, Koskowo, 

Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rabędy, Rogowo-Folwark, Rząśnik, 

Podbiele, Stare Rogowo, Sulęcin Włościański, Sulęcin Szlachecki, Stary Lubotyń, Turobin-

Brzozowa, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego i 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 

oraz mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz do strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. w formie papierowej w 

Urzędzie Gminy Stary Lubotyń pokój nr 5 lub na adres Urząd Gminy Stary Lubotyń, Stary 

Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres 

gmina@lubotyn.pl do Wójta Gminy Stary Lubotyń.  

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania 

albo siedzibę, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem 

właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stary Lubotyń. 

 

                   Wójt Gminy Stary Lubotyń 

             /-/ Ireneusz Gumkowski 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (dalej RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stary Lubotyń z siedzibą w  Stary Lubotyń 

42, 07-303 Stary Lubotyń, adres email: wojt@lubotyn.pl, tel. 29 6446422. 

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony 

danych, przesyłając e-mail na adres: iod@lubotyn.pl. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c oraz w celu 

opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Lubotyń. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych 

na  podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający 

z  przepisów ustawowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające lub  nadzorowane 

przez Wójta Gminy Stary Lubotyń przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, 

2) prawo sprostowania swoich danych osobowych, 

3) prawo do usunięcia danych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania, 

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) prawo wniesienia sprzeciwu, 

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy Stary Lubotyń nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


