
burmistrz miasta
Maków Mazowiecki 

woj. mazowieckie

WG.6720.1.2019 Maków Mazowiecki, dnia 30.07.2019 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki

Stosownie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejskąw Makowie Mazowieckim Uchwały Nr IX/61/2019 z dnia 15 maja 2019 r., w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki, obejmującej obszar zgodnie z 
załącznikami graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium i prognozy oddziaływania 
na środowisko.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, 06-200 
Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia 
niniejszego obwieszczenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej 
prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, 06-200 Maków 
Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, pokój nr 12 oraz drogą elektroniczną na adres urzad@makowmazowiecki.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.



Zgodnie z ad. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@, ;makowmazowiecki.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie ad. 6 ust, 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji procedury miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych w 2019 roku terenów na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945,zpóźn. zm.) oraz ad. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi 
administrator zawad umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 
audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie żart. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i 
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego;

3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


