
 ...……………………………………………………                            Legnica, dnia…………...………. 
           (imię i nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

………………………………………………………
                 (adres, siedziba jednostki organizacyjnej) 

……………………………………………………….
       
………………………………………………………
                  (numer telefonu – pole nieobowiązkowe)

Prezydent Miasta Legnicy
     pl. Słowiański 8
     59-220 Legnica

UWAGA
DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Legnicy,  składam uwagę dotyczącą
działki/ek:

• numer ewidencyjny  .……………………………………………………………………

• obręb……………………………………………………………………………………..

Treść uwagi z uzasadnieniem:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………
    podpis składającego uwagę



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, Plac 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.eu  

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 p. 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
um.bip.legnica.eu w zakładce ”Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

mailto:iod@legnica.eu

