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WOJTA GMINY JASIENICA

z dnia-.6..hm(źź?/g,. 2022 r.
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz uchwały nr
XLVI/661/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 20l8r. w sprawie zmiany
uchwały nr XLV/640/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 20l8r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Jasienica
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić na obszarze Gminy Jasienica konsultacje społeczne
projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie ,,zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Grodziec".
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w następującej formie:
1. Zamieszczenie projektu uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasienica oraz BIP Jasienica,
2. Wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Jasienica.

3. Wywieszenie projektu uchwały na tablicach ogłoszeń we wszystkich
sołectwach Gminy Jasienica.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia
26 września 2022r. do dnia 30 września 2022r.

2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem
terytorialnym Gminę Jasienica.

3, Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Jasienica,
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 4. Wnioski i uwagi można składać w formie elektronicznej na adres
sekretariat@jasienica.pl lub papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy
Jasienica do dnia 30 wrzeŚnia 2022r.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik
Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr CO5.Q .X'!-.Q .2022z

Wójta Gminy Jasienica z dnia .4S.0 "ł.

2022r.

FORMULARZ KONSULTACJI

projektu Uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie ,,zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Grodziec".
Termin zgłaszania opinii: od 26 września 2022r. do 30 września 2022r.
Dane zgłaszającego uwagi i wnioski:

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

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:

Jasienica, dnia

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Uwaga:
Formularz konsultacji należy przesłać do Urzędu Gminy Jasienica za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: sekretariat@jasienica.pl lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Jasienica 43-385 Jasienica 159.

,Injormuję, że spe4niono wobec mnie obowią=ek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku sv sprawie ochrony osób fi:ycznych w mią=ku z przetwar=aniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przep5nvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporądzenre o ochronie daty%','.slrf>%1,1
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UCHWAŁA NR ....................

Wójta Gminy Jasienica z dnia . .4!.-(H. 2022r.

RADY GMINY JASIENICA

z dnia ....a... 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa
Grodziec

Na podstawźe art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713 z późn. zm.) oraz ait. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z2021 r. poz. 741 z późn. zm.), wzwiązku zuchwałą nr XVI/233/16 Rady Gminy
Jasienica z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporz«4dzenia mie:)scovvego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Grodziec na wniosek Wójta Gminy Jasienica
Rada Gminy Jasienica

1 . Stwierdza, że przy3e2te ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla
sołectwa Grodzżec nie naruszają ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jasienica" przy3e2tego uchwa% nr XXII/3 16/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz jego
zmiany przy3e2te3 uchwałą nr XII/ 1 59/ 10 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica.
2. Uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMmY JASIENICA DLA
SOŁECTWA GRODZIEC
Rozdział l

Przepisy ogólne

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Grodziec w dalszej
części określany ,,planem" obejmuje obszar określony na rysunku planu.

2. Plan składa się z części tekstovve3 stanowiącej cze2śc uchwahy wraz z następującymi za%cznikami:

l) za%cznik nr l- rysunek planu, stanowiący częś«5 graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej,
w skali 1:2000 podzielony na arkusze, w tym arkusz zawierający legendę rysur»ku planu oraz wyrys ze
,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica";
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie osposobie realizacji, zapisanych wplanie, jnwestyeji zzakresu
infrastruktury technicznej, które naieżą do zadari własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach puł»licznych;

3) za%cznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do
projektu planu;

4) za%cznik nr 4 - dane przestrzenne.
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Prrjekt uchwały zmiany miejscouiego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Grodziec wraz z Prognozą Oddziaływania
/wiiw.bip.iasienica.pl?w zakładkach: Pl,Afl MIEJSCOWY oraz Oqłoszenia)/, ponadto w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385
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Ja.ienica 159, w godzinach pra?cyUrzędu. C%ć wgliu do wyło:'.ony-ch w siedzibie Urzędu Gminy materiałów należy zgłosić
tebfonicznie pod nr telefonu (33) 4 72 621 7 lub mailowo na adres:sekretariat@asienica.pl, w ce{u uzgodnienia terminu.

l

KLAUZULA INFORMACYJNA:

W świetle obowiązujących przepisóui Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa
danych osobowych, z którym można się k«:;ntaktować korespondencyjnie pod adresem:
Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem: sekretariat@iasie:nica.pl, Z inspektorem ochrony
danych osobowych można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem: 43-385
Jasienica 159 telefonicznie pod nr tel. 33/472 62 45 lub mailowo e-mail:
barbara.taton@ia5ienica.pl, we wszgstkich sprawach dotycz4cych przetwarzania danych
osobouiych oraz korzystania z praui zuiiązanych z przetuiarzaniem danych. Państwa dane
mogą być przetwarzane w zwicpku z: realizacją zadań własnych lub zleconych określonych
przepisami prawa, wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznei zauiarciem umowy, uiyraźeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w określonym celu i zakresie. Państwa dane osobowe nie będą
wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pienuotnie zebrane. Dane mogą
być przekazywane innym organom podmiotom wyłącznie na podstawie obouii?jących
przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi nawiązalismy wsp«:dpracę w związku ze
wsparciem i asystą techniczn4 systemów infomatycznych, w których przet-warzane S4
Państwa dane osobouie. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodo-wych. Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodouiym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2018 poz. 218 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 8
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instnzkcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 1 4, poz.
67 z późn. zm.). Mają Państwo prawo do: dostępu i do sprostowania danych osobowych,
a w niektór3)ch przypadkach mają Państwo prawo do: usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania suioich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetuiarzania danych osobowych. IV przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na
podstawie zgody mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodnosć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Przysduguje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych nanzsza przepisy RODO. Gdy obowilek podania danych wynika
z obowi?jących przepisów prauia są Państwo zobowiqzani do ich przekazania w przeciwnym
razie może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi w przepisach. Gdy dane osobowe
są niezbędne do zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia
umowy. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą
podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

