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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowiańska”

w Szczecinku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Szczecinek uchwały Nr LVI/504/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowiańska” w Szczecinku. Plan 
miejscowy „Słowiańska” w Szczecinku obejmuje obszar ograniczony ulicami: Władysława Cieślaka, 
Słowiańską, Armii Krajowej, Kwiatową, linią kolejową nr 404 (relacji Szczecinek-Kołobrzeg), Wilczym 
Kanałem, terenem rodzinnych ogrodów działkowych i nieruchomościami położonymi po północnej 
stronie ulicy Szymanowskiego. Granica planu miejscowego została uwidoczniona na załączniku 
graficznym.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie 
do dnia 27 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać pisemnie w Urzędzie Miasta Szczecinek, Plac 
Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Miasta Szczecinek o adresie /UMSzczecinek/skrytka albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres urzad@um.szczecinek.pl.

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

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Szczecinek 
dnia 23 grudnia 2022 r. 
zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia 2023 r.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art 13 ust 1 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r wsprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz UE L 119 z 04 05 2016, str 1), zwanego dalej „RODO”, 
informuję, ze
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl Wolności 13, 

78-400 Szczecinek,
2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych Urząd Miasta Szczecinek, pl Wolności 13, 78-400 

Szczecinek, e-mail iod@um szczecinek pl,
3) Pam/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit c RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym 
wnioskiem Podstawą prawną jest art 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa (strony oraz pełnomocnicy stron uczestniczących 
w postępowaniu administracyjnym, organy oraz jednostki uzgadniające, organy wyższego stopnia) 
oraz podmioty działające na zlecenie Administratora, tj świadczące usługi obsługi prawnej, 
nadzoru i serwisu oprogramowania,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy ustawy 
z dnia 14 hpca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

6) posiada Pani/Pan prawo-dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania danych 
osobowych w zakresie unormowanym RODO, w postępowaniach administracyjnych i czynnościach 
urzędowych me przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO,

8) w postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym 
momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych me przysługuje


