
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

wsi: Knurów, Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Nowa Biała, Obidowa, 

Ostrowsko, Waksmund 
 

 

Nazwisko i imię, kontakt (adres albo e-mail, 

nr telefonu) 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 

 

 

 

Wójt Gminy Nowy Targ 

ul. Bulwarowa 9 

34-400 Nowy Targ 

 

 

 

 

Wnioski/uwagi/opinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

obszar: ......................................................................................................................  

(nazwa miejscowego planu) 

dla nieruchomości położonej w miejscowości ..........................................................................  

działka nr ewid: .................................................................................................................................  

 

Treść: 

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

............................................................................................................................................................ 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

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

(np. określenie proponowanego przeznaczenia terenu) 

 

 

 



 

☐  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji konsultacji 

dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: Knurów, 

Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Waksmund przez 

Urząd Gminy przyjmując do wiadomości poniższe informacje: 
 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowy 

Targ jest Wójt Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pomocą poczty elektronicznej: iod@ugnowytarg.pl 

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w 

związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

• Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji konsultacji społecznych dokumentów 

planistycznych tj. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Knurów, 

Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Waksmund w ramach 

projektu pn.: „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w 

małych miastach” i nie będą przekazywane innym podmiotom. 

• Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane przez czas 

wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

• Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zgłoszenia 

wniosków/uwag/opinii dotyczących konsultacji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

• Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. 

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy pod 

adresem www.ugnowytarg.pl oraz w siedzibie Urzędu na tablicach ogłoszeń. 

 

 

 

Nowy Targ, dnia.................................. 

 

…..……………………………………………………  

Podpis uczestnika konsultacji 

mailto:iod@ugnowytarg.pl

