
Łuków, 16 lutego 2021 r. 

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Łuków 

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW  

W OBSZARZE WSI RYŻKI  

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m  

o podjęciu przez Radę Gminy Łuków Uchwały Nr XXXVI/215/2013 z dnia  
26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki zmienionej 
Uchwałą Nr XX/160/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 11 marca 2016 r. r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVI/215/2013  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków 
w obszarze wsi Ryżki i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.  

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu w formie 
papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łuków ul. Świderska 12, 21-400 Łuków ul. Świderska 
12, 21-400 Łuków lub elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@lukow.ug.gov.pl, a także wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko 
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 
21-400 Łuków albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@lukow.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz 
nr nieruchomości).  

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łuków. 

 

Wójt Gminy Łuków 

/-/ mgr Mariusz Osiak 
 

Tożsamość 

Administratora 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łuków, adres: ul. Świderskiej 12, 21-400 Łuków,  

tel. (25) 798 24 39, mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl (dalej: ADO).  

Dane kontaktowe IOD 
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@lukow.ug.gov.pl 



Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 6 ust. 1 lit. c (niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na ADO) i art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO).   

Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy 

księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

Okres przechowywania 

danych 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będą przetwarzane przez okres od 5 lat do wieczystego 

przechowywania, w zależności od dokumentu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

Pani/ Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, 

następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (nie przysługuje, 

jeśli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której pozyskano dane); 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

Prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Informacja o wymogach 

ustawowych podania 

danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości realizacji sprawy na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 


