IT.6720.1.2022

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 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) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr XXXII/240/22
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar gminy Brody, określony na rysunku, stanowiącym załącznik do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy
w Brodach w godzinach pracy urzędu.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do zmiany studium oraz do prognozy
oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. na adres: Wójt Gminy Brody
Rynek 2, 68-343 Brody lub gmina@brody.pl
Wnioski lub uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody, na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brody oraz w BIP Gminy Brody w dniu 22 czerwca 2022 r.
Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP Gminy
Brody: od …… ……… 2022 r. do ………………… 2022 r.
………………………..…………………….
(podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brody jest Wójt
Gminy Brody (adres: ul. Rynek 2, 68-343 Brody, tel. 68 371 21 55, 68 371 22 05, e-mail: gmina@brody.pl)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 300 zł na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zw. z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4) Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie
z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej
podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w
sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych dla realizacji w/w świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących
Pani/Panu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

