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OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY GORLICE 

o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice: 

 

 uchwały Nr XXX/246/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr 

XXII/178/20 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bielanka, 

 uchwały Nr XXX/247/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr 

XXII/179/20 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gorlice – wieś Dominikowice, 

 uchwały Nr XXX/248/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr 

XXII/181/20 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gorlice – wieś Klęczany. 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późń. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 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 2021 r., poz. 247 z 

późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice: 

 uchwały Nr XXX/246/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XXII/178/20 Rady 

Gminy Gorlice z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bielanka, 

 uchwały Nr XXX/247/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XXII/179/20 Rady 

Gminy Gorlice z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice, 

 uchwały Nr XXX/248/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XXII/181/20 Rady 

Gminy Gorlice z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany. 

 

Na mocy powyższych uchwał zmieniono zakres obszarów objętych zmianą planów. Nowy 

zakres obszarów objętych zmianą planów przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA 

 

Magdalena Czech 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych  
(podstawa prawna: art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(RODO)) 

 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Gorlice reprezentowana przez 

Wójta. Kontakt do Administratora: adres:  ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 57 62 e-

mail: urząd@gmina.gorlice.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować 

poprzez email iod@gmina.gorlice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań 

Administratora w toku sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, sporządzania projektu planu miejscowego oraz rozpatrzenia zgłaszanych 

uwag. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w szczególności  ustawa z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

4. Podanie danych osobowych w niektórych przypadkach jest warunkiem ustawowym, w przypadku 

dobrowolnego zgłaszania uwag podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do skutecznego 

realizowania zadań Administratora.  

5. 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 oraz podmioty, które realizują 
zadania dla Administratora w ramach stosownych umów. Takimi odbiorcami może być Poczta 

Polska S.A., podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 
oraz podmioty wymienione w art. 11 oraz art. 17 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Szczegółowe informacje o odbiorcach można uzyskać w siedzibie Administratora. 

6.  Administrator może przekazać Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego - EOG (tj. państw trzecich), za wyjątkiem organizacji międzynarodowych w sytuacji, 

gdy w toku prowadzonego postępowania wystąpią osoby zamieszkałe poza terenem EOG. 

Administrator prowadzi korespondencję listowną zabezpieczając dane poprzez wysyłkę listem 

poleconym korzystając z usług Poczty Polskiej. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane. 

8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, 

w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w przypadku 

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje 
o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 

pozyskano,2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 4) 

ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zmianie uchwał o przystąpieniu do zmiany planów 

 (nowy zakres obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bielanka) 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zmianie uchwał o przystąpieniu do zmiany planów 

 (nowy zakres obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zmianie uchwał o przystąpieniu do zmiany planów 

 (nowy zakres obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany) 

 

 


