
 

Wójt Gminy Kawęczyn 

 

Kawęczyn, 14 lutego 2023 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE  

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowości Milejów” oraz 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 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) oraz na 

podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 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 Kawęczyn Uchwały Nr LIX/376/2022 z dnia 16 grudnia 

2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Milejów”. 

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny. 

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego oraz 

do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w 

Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn. 



Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do 

prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu należy składać w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023 r. do Wójta Gminy Kawęczyn 

na piśmie:  

- w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 

- drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 

Kawęczyn, 

- drogą elektroniczną na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl lub za pośrednictwem 

platformy usług administracji publicznej ePUAP. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku (z oznaczeniem, którego z opracowań dotyczy) oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy 

Kawęczyn.  

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez 

rozpoznania. 

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

 

Wójt Gminy Kawęczyn                                                                                                         

/-/ Jan Nowak 



   

Granice sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Milejów 

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn 

reprezentowana przez Wójta, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl, tel.: 63 288 59 

10. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: 

iod@kaweczyn.pl. 

2. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procedury sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 



3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 17 pkt 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.),  art. 29, art. 39 ust. 1 i 

art. 54 ust. 3 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.) 

oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2021 poz. 

2404). 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po 

czym zostaną przekazane zgodnie z polskim  Ustawą z dnia 14 lipca 183 roku o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019. 553) do siedziby 

archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Kawęczynie, nad którym nadzór 

sprawuje Archiwum Narodowe. 

5. W zakresie określonym w Rozporządzeniu RODO posiada Pani/Pan prawo do 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych Podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku złożenia wniosku w 

prowadzonej procedurze. 

8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

9. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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