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OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Błażejewko – etap II, gmina Kórnik 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik  

nr XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko – etap II, 

gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca 2021 r. do  

13 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  

planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności”  

w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej 

kornik.konsultacjejst.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

(online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym 

zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 28 czerwca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl  

w temacie maila wpisując: BŁAŻEJEWKO-2. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link 

do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma 

konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta  

i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r.  

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy 

Kórnik – preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i 

Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO. 

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku 

podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego. 

11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej. 
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