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OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 

2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 
2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 
239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 

283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 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. 2373 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czempiniu uchwały Nr XLII/391/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 
2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 
4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 
239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 
283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenów objętych uchwałą. 

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie www.czempin.pl -> BIP -> 
Prawo -> Uchwały Rady Miejskiej w Czempiniu 2018-2023 -> Sesja XLII -> numer uchwały (XLII/391/21). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie do Burmistrza Gminy Czempiń na adres: Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego 
Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, e-mail: urzad@ug.czempin.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się wnioski 
złożone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy w Czempiniu – w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.  

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

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Gminy Czempiń. 

Burmistrz Gminy Czempiń 
Konrad Malicki 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, email: 
urzad@ug.czempin.pl, tel.: +48 61 282 67 03, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Czempiń; Kontakt z inspektorem ochrony danych 
poprzez e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym 
procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym –  w szczególności art. 17. 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. przez okres prowadzenia 
postępowania oraz upływu terminów do zaskarżenia decyzji administracyjnych lub innych rozstrzygnięć wydanych w jego toku, jak również 
do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującym Jednolitym Wykazem Akt.  
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Czempiniu przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Burmistrz Gminy Czempiń. 
5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa 
podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.  
7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę 
praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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