
 

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 
ul. Dworcowa 1 
42-480 Poręba 

Poręba, 04.02.2022r. 
NiGK.6722.0001.2021 

 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PORĘBA 

z dnia 04.02.2022r. 
o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 
  

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)  

zawiadamiam 
 
o podjęciu przez Radę Miasta Poręba uchwały Nr XXXIII/450/22  z dnia  17 stycznia 2022 r.  w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części 
miasta Poręba. 
 
Powyższa uchwała dotyczy korekty granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wskazane w części graficznej w załączniku do ww. Uchwały Rady Miasta. 

Granicę obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym, zamieszczonym wraz z ogłoszeniem na 
stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba  
https://bip.umporeba.pl/menu-przedmiotowe/prawo lokalne/planowanie przestrzenne/miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP)/w opracowaniu.  
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski dotyczące miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych  w 
Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski należy wnosić do Burmistrza Miasta Poręba w nieprzekraczalnym terminie 
21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - 
wschodniej części miasta Poręba”. 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 oraz 
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Miasta Poręba w 
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.  
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą  środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Pisma, w sprawie planu miejscowego jak i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy kierować na 
adres: Burmistrz Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba, lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: 
kancelaria@umporeba.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Wnioski do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Poręba. 

 
Burmistrz Miasta Poręba  

Ryszard Spyra 



 

 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 w związku z przystąpieniem do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 

  
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres): 
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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, 
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poręba reprezentowana przez Burmistrza Miasta z 

siedzibą ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba, e-mail: sekretariat@umporeba.pl, 

2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
ido@umporeba.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c, RODO w celu opracowania 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez 
administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych 
realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba 
upoważniona do odbioru dokumentów. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Prawo dostępu do informacji o źródle danych, 
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i 
wolności osoby, od której dane te pozyskano.; 
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest obligatoryjne, a w pozostałym jest 
dobrowolne.  
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):   
1. Dane dodatkowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego 
wnioski/uwagi ze składającym wnioski/uwagi. 
3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
 


