
Kawęczyn, dnia ............................... 

……………………………………………………. 

imię i nazwisko/ nazwa 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

adres 

……………………………………………………. 

adres poczty elektronicznej 

……………………………………………………. 

nr telefonu kontaktowego* 

WÓJT GMINY KAWĘCZYN 

KAWĘCZYN 48 

62-704 KAWĘCZYN  

 

WNIOSEK O WZIĘCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI PUBLICZNEJ W FORMIE ONLINE 

w dniu ……………….…………………… 

W związku z ogłoszeniem i obwieszczeniem Wójta Gminy Kawęczyn składam/składamy wniosek 

o wzięcie udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa sporządzanego dokumentu) 

Dotyczy nieruchomości: *  ......................................................................................................  

(adres nieruchomości) 

 .............................................................................................................................................  

(nr ewidencyjny działki, obręb geodezyjny) 



 ..............................................................  

podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

* dane nieobowiązkowe 



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 - Urząd Gminy 

w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn. 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Kropidłowski email: iod@kaweczyn.pl. 

3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procedury sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

4. 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 art. 17 pkt 9 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 741 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 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 2021 r. poz. 

247 ze zm.) oraz w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. Podanie danych osobowych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

i ma charakter obowiązkowy w przypadku złożenia wniosku w prowadzonej procedurze. 

9. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

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

11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 



 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY PRZEPROWADZENIA I ZASADY UDZIAŁU  
W DYSKUSJI PUBLICZNEJ W FORMIE ONLINE 

 

1. Dyskusja publiczna organizowana jest zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).  

2. Dyskusja publiczna prowadzona jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

(art. 8d ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  

3. Organizatorem dyskusji publicznej jest Wójt Gminy Kawęczyn, w imieniu którego dyskusję 

przeprowadzą Pracownicy Urzędu Gminy w Kawęczynie. 

4. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie online z wykorzystaniem platformy ZOOM.  

5. Udział w dyskusji publicznej możliwy jest wyłącznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego 

wniosku o wzięcie udziału w dyskusji publicznej w formie online, w terminie określonym w 

ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

6. Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad.  

7. Złożenie wniosku oznacza zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną RODO.  

8. Po weryfikacji wniosku, na wskazany we wniosku adres email, przesłane zostanie 

potwierdzenie wraz z linkiem umożliwiającym udział w dyskusji publicznej. Dołączenie do 

dyskusji możliwe jest do czasu jej zakończenia.  

9. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które 

utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji publicznej (problemy z 

połączeniem internetowym lub sprzętem, za pomocą którego Uczestnik korzysta z Internetu). 

10.  Link umożliwiający udział w dyskusji aktywny będzie w dniu dyskusji publicznej w czasie 

jej trwania. 

11.  Podczas dyskusji możliwe będzie zabieranie głosu poprzez:  

a) wypowiedź ustną – wyłącznie fonia lub z możliwością udostępnienia swojego wizerunku 

(zgłoszenie poprzez opcję „podnieś rękę” - przed zabraniem głosu należy podać imię i 

nazwisko),  

b) wypowiedź ustna nie może być dłuższa niż 3 minuty,  

c) wypowiedź pisemną z możliwością zadawania pytań w formie zapisu tekstowego na 

czacie. 



12. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji, w tym nie dotyczące ustaleń projektu planu, 

zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą odczytywane (tekst) lub zostaną 

przerwane (wypowiedź ustna).  
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