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Dęblin, 29.06.2022 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2022 r.; poz. 503.) w związku z Uchwałą Nr LVI 1/320/2014 Rady Miasta Dęblin 
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie, a także art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.0.1029 t.j.). 

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 08 lipca 2022r. do 02 sierpnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, 
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin /pokój 117/, w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Dęblin pod adresem http://bip.um.deblin.pl/ w zakładce „Ogłoszenia urzędowe". 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na 
środowisko zostanie przeprowadzona w dniu 28 lipca 2022r. (czwartek). Początek dyskusji o godzinie 12— w Sali 
Nr 1 (parter), w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Burmistrza Dęblina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 

Uwagi można wnosić w formie papierowej w Urzędzie Miasta Dęblin, drogą pocztową na jego adres /Urząd 
Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin/, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: poczta(5>um.deblin.pl 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie: o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Michalinów w Dęblinie i o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego. Zgodnie 
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Michalinów w Dęblinie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do art. 34 w 
związku z art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy, mogą być wnoszone do Burmistrza Dęblina w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres email: pocztajSum.deblin.pl, w terminie do dnia 26 sierpnia 2022r. Organem 
właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Dęblina. 

2022r. 

BURMISTRZ MIASTA 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) - RODO (Dz. Urz. UE. L. 119/1 z 04.05.2016r.) informuję, że : 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Dęblina, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, e-mail: 
poczta (Sum.deblin.pl, tel: (81) 33-30-001 i są one podawane w celu złożenia uwag do opracowywanego dokumentu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest również za pomocą poczty 
elektronicznej inspektor(Scbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Burmistrzu Miasta Dęblin (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO) oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanych w postaci sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w Dęblinie. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 25 lat z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, 
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest 
obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa powyżej. 

10. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom (w celu realizacji pierwotnego celu). 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją 
niepodania danych jest pozostawienie uwag bez rozpatrzenia. 

12. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z §12 pkt 16 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 


