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OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Milejów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późń. zm.)  oraz art. 39 pkt 1, 
art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Milejów 
uchwały 
Nr XLV/265/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w 
części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów.

Zmianą obejmuje się wyłącznie ustalenia w części tekstowej zawarte w zmianie planu 
miejscowego przyjętej uchwałą Nr XXX/189/21 Rady Gminy Milejów z dnia 29 czerwca 2021 
roku, w zakresie  §9 ust. 9.

Zakres przedmiotowej zmiany planu obejmuje obszar przedstawiony na załączniku 
graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania ww. zmiany planu w części 
tekstowej, który dostępny jest  do wglądu w Urzędzie Gminy Milejów oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów pod adresem: 
https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/xlv.265.22.pdf

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Milejów z 
siedzibą przy ul. Partyzanckiej 13a 
21-020 Milejów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji publicznej 
z wykorzystaniem adresu e-mail: sekretariat@milejow.pl lub za pomocą platformy 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej, 
w terminie do dnia 18 kwietnia 2023 r.

Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójta Gminy Milejów.

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

  /-/ Tomasz Suryś 

Wójt Gminy Milejów
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną 
sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

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  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.), dalej RODO, informuję, iż:

1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Milejów 21-020 Milejów ul. Partyzancka 13a, adres e-
mail: inspektor@cbi.24.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod 
adresem 
e-mail: inspektor@cbi.24.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawą 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.

4.  Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, 
podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia, operator pocztowy. W 
przypadku, gdy do przekazywania dokumentów wykorzystuje się ePUAP odbiorcą danych będzie również właściwy 
Minister.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu, niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku 
następnego 
po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane 
wieczyście.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie z siedzibą 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych - z 
zastrzeżeniem, że jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania 
informacji o źródle ich pozyskania przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Odmowa 
podania danych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
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