
Legnica, dnia 20 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Legnicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu i publikacji na stronie internetowej Urzędu
dokumentacji projektu zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Na podstawie art.  11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  503 ze zm.)  i  art.  39  ust.  1 pkt 2  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 (t.j. Dz. U.
z 2022  r.,  poz.  1029  ze  zm.)  oraz  uchwały  Nr  XXXVI/439/21 Rady  Miejskiej  Legnicy  z  dnia
25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Legnicy  zawiadamiam  o  wyłożeniu  do
publicznego  wglądu  wyżej  wymienionego  projektu  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
28 grudnia 2022 r.  do 20 stycznia 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy (na
parterze),  pl.  Słowiański  8,  w  godzinach  pracy  Urzędu.  Projekt  ww.  zmiany  studium  wraz
z prognozą  będzie  również  dostępny  na  stronie  internetowej  BIP Urzędu Miasta  Legnicy  pod
adresem:
http://um.bip.legnica.eu/uml/planowanie-przestrzenne/ogloszenia/miejscowe-plany-zagospo 
oraz na portalu https://konsultacje.legnica.eu/. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie odbędzie się
w dniu 18 stycznia 2023 r. w Sali Królewskiej w Akademii Rycerskiej w Legnicy (wejście od strony
dziedzińca), o godz. 1700.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu zmiany studium.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do
prognozy oddziaływania na środowisko można składać  uwagi w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 10 lutego 2023 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Legnicy w formie papierowej
na  adres:  pl.  Słowiański  8,  59-220  Legnica  lub  w  formie  elektronicznej:  za  pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP albo na adres poczty elektronicznej:
bok@legnica.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia
10 lutego 2023 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Legnicy.

Prezydent Miasta Legnicy
TADEUSZ KRZAKOWSKI

Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy 
w terminie: 20.12.2022 – 10.02.2023 r.



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Legnicy

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust.1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.
Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Urzędzie  jest  Pełnomocnik  ds.  Zintegrowanego  Systemu Zarządzania,  Plac
Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-12-187, e-mail: iod@legnica.e  u  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne
podmioty, jeśli  właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcą danych mogą  być  też inne podmioty, które na
podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a
po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji.

5. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  oraz,  w  określonych,  przewidzianych  prawem
sytuacjach, prawo: żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu
wobec  przetwarzania.  Jeśli  Pani/Pana  dane osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie  zgody,  oprócz  uprawnień
wymienionych wcześniej przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania
danych  osobowych.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, jeśli przetwarzane są one niezgodnie z prawem.

6. Urząd nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe.
Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

7. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: 
http://um.bip.legnica.eu/ w zakładce ”Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.


