
Ryki, 21.09.2022 r. 
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego usług publicznych i budownictwa mieszkaniowego "Przy szpitalu" w Rykach 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwały nr LXII/407/2022 Rady Miejskiej w z dnia 11 kwietnia 2022 r. w 
sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług publicznych 
i budownictwa mieszkaniowego "Przy szpitalu" w Rykach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
powyższego projektu w dniach od 29.09.2022 r. do 28.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola 
Wojtyły 29, 08-500 Ryki w godzinach pracy urzędu oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Rykach https://umryki.bip.lubelskie.pl/. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2022 r. o godz. 13:00 w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Ryk w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2022 r.  

 
Burmistrz Ryk 

inż. Jarosław Żaczek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 - RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, 
informuję, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Ryk, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, tel. 818657110, email: ryki@ryki.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.lublin.pl. 
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

rozpatrzenia uwag dotyczących ww. zmiany planu na podstawie art. 17 pkt 1 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a następnie przez okres wskazany w 
ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości realizacji celów wskazanych w pkt 3.  

7. Posiada Pani/Pan: 
- prawo dostępu do danych osobowych- z tym, że jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania 
informacji o źródle ich pozyskania przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 
- prawo do sprostowania danych osobowych, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Ryk informuje również o 
ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. 
PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 
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