W6JT GMINY JASIENICA

43-385 JASIENICA 159

ZARZ^DZENIE NR ...%.&)..<?.^/?^
WOJTA GMINY JASIENICA
z dnia .......<>. ^^//??-f 2022 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwaty nr XLVI/661/18
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwaty nr
XLV/640/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018r. w sprawie okreslenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spotecznych z mieszkancami Gminy
Jasienica

zarz^dzam, co nast^puje:

§ 1. Przeprowadzic na obszarze Gminy Jasienica konsultacje spoteczne

projektu uchwaty Rady Gminy Jasienica w sprawie ,,zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sotectwa Mazahcowice".
§ 2. Konsultacje b^d^ przeprowadzone w nast^puj^cej formie:

1. Zamieszczenie projektu uchwaty dotycz^cej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozq. oddziatywania na
srodowisko, na stronie internetowej Urz^du Gminy Jasienica oraz BIP Jasienica.
2. Wywieszenie projektu uchwaty na tablicy ogtoszeh w Urz^dzie Gminy
Jasienica.

3. Wywieszenie projektu uchwaty na tablicach ogtoszeh we wszystkich
sotectwach Gminy Jasienica.

§ 3. 1. Konsultacje spoteczne przeprowadzone zostan^w terminie od dnia
11 kwietnia 2022r. do dnia 15 kwietnia 2022r.

2. Przeprowadzenie konsultacji obejmowac b^dzie swoim zasi^giem
terytoriatnym Gmin^ Jasienica.

3. Uprawnionymi do udziatu w konsultacjach ss^ mieszkahcy Gminy Jasienica,
posiadaj^cy czynne prawo wyborcze.

§ 4. Wnioski i uwagi mozna sktadac w formie elektronicznej na adres

sekretariat@jasienica.pl lub papierowej na Dzienniku Podawczym UrzQdu Gminy
Jasienica do dnia 15 kwietnia 2022r.

§ 5. Osob^odpowiedzialn^za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik
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Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego.
§ 6. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Id: 6C9823A1-194F-4526-9911-9CBA9B69C4C8.

Strona 1

Pr'ojekt uchwaly zmiany miejscowego planu zagospodarowania. pfzestrzennego dta solectwa Mctsancowice tvraz z Prognozq.
Oddzialywania na Srodowisko dostppne fia stronie interfietowej Urz^du Gminy Jasienica / wwwJasieTUca.pl/ o raz. na BJP Jasienica
/ www. bip. iasiemca.pl w zakladkach: plan miejscowv oraz oaloszenial/, ponadto w siedzibie Urz^du Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica
159, w godzinach pracy Urz^du. Ze wzgledu na tnuajqcy stan epidemii i koniecznosc zapeumienia odpowiedniego dystansu spolecznego,

chec wglqdii do wylozonych w siedzibie Urzedu Gminy materiatow nalezy zglosic telefonicznie pod nr telefonu (33) 472 62 17 tub
rr^lo^^n^:l^^s:se^retanat^a^^I^ca'Piiw u t{z90^lenlo temun.u.

Zarz^dzenie Nr .^^...^....^)l?
Wojta Gm^n^J^sienica

zdnia.,,..^..^.2022r.

UCHWALA Nr............................
Rady Gminy Jasienica
»••**»«»•***•««••••<«*•»••««*«

vv sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sotectwa Mazancowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j.
Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zni.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w zwi^zku z uchwat^ nr XV/142/1 1 Rady
Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla solectwa Mazancowice.
Rada Gminy Jasienica

stwierdza, ze niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustalen ,,Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica", przyj^stego uchwat^ Rady Gminy

JasienicaNrXII/159/10zdnial41istopada2019r.

i uchwala, co nast^puje:
Rozdziat 1

Przepisy ogolne

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sol-ectwa Mazancowice obejmuje obszar
catego sotectwa w granicach administracyjnych, o powierzchni okoto 813,0 ha.
§2
1. Ustaleniami planu $4:

1) tekst planu, stanowi^cy tresc niniejszej uchwaty;

2) rysunek planu w skali 1:2000, ktory obowi^zuje w zakresie okreslonym niniejsz^ uchwa^ i jest jej
integraln^ cz^sciq, stariowi^c za^cznik Nr 1.

2. Integralnymi cz^sciami niniejszej uchwaly ponadto 34:

1) zatacznik Nr 2 - rozslTZ3;giiiecie o sposobic rozpatrzeiiia iiwag do prqjektc planu

2) zatacznik Ni- 3 - rozstrzygiiiecie o sposobit; realizaqi zapis;iiiych w ptaiiie invvestycji z /'aki'fsr
irifrasli'Likiury techiiic/iiej, ktore naieza do zadai'! wlasnych gnriiiy orax zasaclacli icli t:1nunsow;iT)ia:
3) zaracy'nik nr 4 -• [);i!ie [x'zestrzenne o obickcie.

3. Rysunek planu zawiera nast^puj^ce ustalenia planu:
1) granica obszaru obj^tego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczaj^ce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefy ochrony korytarzy spojnosci obszarow chronionych;
5) strefy koncentracji zieleni;
6) zielen izolacyjna;

7) granice strefsanitarnych od cmentarza - 50m;
8) granice stref sanitarnych od cmentarza - 150m;
9) granice stref sanitarnych od cmentarza - 500m;

10) granice strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220RV;
11) ustalenia konserwatorskie:

a) budynki obj^te ochron^ konserwatorsk^ w planie,

b) obiekty mal-ej architektury obj?te ochron^ konserwatorsk^ w planie,
c) obszary obj^te ochron^ konserwatorska w planie,
d) granice stref ochrony konserwatorskiej,

e) strefa ochrony stanowiska archeologicznego;
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WfiJT GMINY JASIENICA
43-385 TASIENICA 159

Za^cznik do Zarz^dzenia Nr

W6jta Gminy Jasienica z dnia .^(^ 2022r.
FORMULARZ KONSULTACJI

projektu Uchwaty Rady Gminy Jasienica w sprawie ,,zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla solectwa Mazancowice".
Termin zgtaszania opinii: od 1 1 kwietnia 2022r. do 15 kwietnia 2022r.
Dane zgtaszaj^cego uwagi i wnioski:

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisow:

Jasienica, dnia

Imi$ i nazwisko osoby zglaszaj^cej

Uwaga:

Formularz konsultacji nalezy przestac do Urz?du Gminy Jasienica za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres: sekretariat@jasienica.pl lub zlozyc w biurze podawczym Urz?du Gminy Jasienica 43-385 Jasienica 159.
,,Informuj{, ie spelniono wobec mnie obowiqzek informacyjny wynikajqcy z art. 13 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 hvietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w z\viqzku z przehvarzaniem danych osobowych i w sprawie
s\vobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrekfy\vy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych)".
Podpis osoby zglaszaj^cej

'^"s...
i'te ^a-

S^^Jami^Tier^

KLAUZULA INFORMACYJNA:

W swietle obowiqzujqcych przepisow Wojt Gminy Jasienica jest administratorem Panstwa
danych osobowych, z ktorym mozna si? kontaktowac korespondencyjnie pod adresem:
Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem: sekretariat(aijasienica.pl. Z inspektorem ochrony
danych osobowych mozna si^ skontaktowac korespondencyjnie pod adresem: 43-385
Jasienica 159 telefonicznie pod nr tel. 33/472 62 45 lub mailowo e-mail:
barbara.taton(a^iasienica.t3l, we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych. Panstwa dane
mogq bye przetwarzane w zwiqzku z: reatizacjq zadan wlasnych lub zleconych okreslonych
przepisami prawa, wykonywaniem zadan realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wladzy publicznej, zawarciem umowy, wyrazeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w okreslonym celu i zakresie. Panstwa dane osobowe nie b^dq
wykorzystywane do celow innych nvz te, dla ktorych zostaly pienuotnie zebrane. Dane mogq
bye przekazywane innym organom podmiotom wylcj.cznie na podstawie obowic^zujq.cych
przepisow prawa oraz podmiotom, z ktorymi nawiqzalismy wspolprac? w zwiqzku ze
wsparciem i asystq. technicznq systemow informatycznych, w ktorych przetwarzane sq.
Panstwa dane osobowe. Panstwa dane nie b^dq. przekazywane do panstwa trzeciego ani do
organizacji mi^dzynarodowych. Dane sq. przechowywane zgodnie z obowiqzujq.cymi
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2018 poz. 218 z pozn.zm.) oraz Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz.
67 z pozn. zm.). Majq. Panstwo prawo do: dost^pu i do sprostowania danych osobowych,
a w niektorych przypadkach majq. Panstwo prawo do: usuni^cia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciuru wobec
przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzamy Panstwa dane na
podstawie zgody majq. Panstwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody me wptywa na
zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Przystuguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznajq. Panstwo, ze przetwarzanie
Panstwa danych narusza przepisy RODO. Gdy obowiqzek podania danych wynika
z obowiqzujqcych przepisow prawa sq. Panstwo zobowiqzani do ich przekazania wprzeciwnym
razie maze to skutkowac konsekwencjami przewidzianymi w przepisach. Gdy dane osobowe
sq. niezb^dne do zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia
umowy. Panstwa dane mogq bye przetwarzane w sposob zautomatyzowany jednak nieb^dq.
podlegaly profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

