OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28
grudnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od
23 września do 14 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75,
w godzinach 7.30. – 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października
2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali Nr 18, o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5
listopada 2019 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy
oddziaływania na środowisko w dniach od 23 września do 14 października 2019 r. Przedmiotem prognozy jest
projekt zmiany studium w granicach, o których mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul.
Warszawska 14, pokój Nr 75, w godzinach 7.30. – 15.30. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej
prognozy w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14
w godzinach urzędowania;
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: um@lask.pl
Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy,
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łasku, złożone po upływie terminu pozostawia
się bez rozpatrzenia.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, tj. RODO) uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łask z siedzibą przy ul. Warszawskiej 14, 19-100 Łask. Mogą się Państwo z nami skontaktować w sposób
tradycyjny pisząc na wskazany adres, telefonicznie pod numerem: +048 (43) 67-68-300 lub za pomocą SMS wysyłając wiadomość na numer: +048 669-209-210 oraz
elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail kierując sprawę na adres: um@lask.pl Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@lask.pl
Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest rozpatrywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W związku z
powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO, na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach określonego celu nie występuje profilowanie. Państwa dane będą przetwarzane przez
okres niezbędny do osiągnięcia ww. celu oraz zgodnie z przepisami prawa przez okres 25 lat, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze.
Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej określonego celu. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w tym podmioty świadczące obsługę
poczty elektronicznej (tylko w przypadku kontaktu poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową - email). Dane nie będą transferowane poza Polskę. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu, przy czym zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. g) RODO ww. prawo może zostać ograniczone jeżeli
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Ponadto posiadają Państwo prawo do sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że Z
przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

