Dynów, dnia 27.09.2022r
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OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Dynów uchwały nr VI(39)219 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dynów
oraz mogą składać wnioski na piśmie do opracowywanego dokumentu w terminie do dnia 21 października
2022 r. na adres Urzędu Gminy Dynów, ul. Ks. Józefa Ożoga 2, 36-065 Dynów. Ponadto wnioski mogą być
składane w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej na adres mailowy: urzad@dynow.regiony.pl. Istnieje również możliwość składania
wniosków poprzez formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej voxly.pl. Wniosek
powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot
wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski składane w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) mogą być składane w formie pisemnej na adres Urzędu
Gminy Dynów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 21 października 2022 r.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dynów. Uwagi i wnioski złożone po upływie
terminu określonego w obwieszczeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że przetwarzanie danych osobowych osób
fizycznych w Gminie Dynów odbywa się na podstawie art. 6, 7 i 9 RODO w celu wykonywania przypisanych Gminie Dynów zadań ustawowych szczegółowo określonych w
przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Gminy Dynów jako jednostki samorządu terytorialnego. Wójt Gminy Dynów informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dynów, jest Gmina Dynów z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, reprezentowana przez
Wójta Gminy Dynów, adres e-mail: urzad@dynow.regiony.pl.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, adres e-mail: iod@gminadynow.pl, tel. 16 6521257.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w komórkach organizacyjnych urzędu (szczegółowo wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Gminy Dynów znajdującym się w Urzędzie
Gminy Dynów, pok. 14), wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz ustaw
szczegółowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych w Gminie Dynów ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa, w tym na podstawie wyrażonej zgody
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj.: a. organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych; b. właściwym
podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów.
5. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce podczas rozpoznawania lub załatwiania danej sprawy oraz przez okres wynikający z zakwalifikowania danej sprawy do odpowiedniej
kategorii archiwizacji, z tym, że dokumenty niepodlegające archiwizacji są przechowywane przez właściwy, ustalony na podstawie przepisów prawa okres czasu.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługują w szczególności następujące prawa:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia
danych; c. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sprawie naruszenia przepisów RODO; d. cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; e. podanie
danych osobowych dla realizacji określonych spraw w celu wykonania przypisanych Gminie Dynów zadań, szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie
do działalności Gminy Dynów jako jednostki samorządu terytorialnego jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania tych zadań, a w zależności od rodzaju załatwianej
sprawy w Urzędzie Gminy w Dynowie podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną
zgodą; f. w przypadku, gdy podanie danych osobowych w związku z realizacją określonych spraw w celu wykonania przypisanych Gminie Dynów jest dobrowolne i jest to niezbędne
do wykonania tych zadań, brak takiej zgody lub jej wycofanie może uniemożliwić ich realizację; g. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania; h. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
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