
Wójt Gminy Raczki                                                                            
Plac Kościuszki 14 
16-420 Raczki         

O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY RACZKI 
z dnia 05 marca 2019r. 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r.  poz. 1945 z późn. zm.) 
 

z a w i a d a m i a m 
 

o podjęciu przez Radę Gminy Raczki 

Uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018r.  
(sprostowanej Uchwałą XXXII/247/18 z dnia 17 października 2018r.) 

w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  

 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi DOWSPUDA” 

Zmiana uchwały intencyjnej Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Dowspuda” dotyczy  zmiany granic opracowania planu.  
Celem zmiany granic planu jest umożliwienie regulacji stanu prawnego gruntów położonych 
nad rzeką Rospudą.  
Powierzchnia opracowania planu uległa zwiększeniu z 65,5 ha do 68,0 ha, o tereny położone 
nad rzeką Rospudą. 
 

Wnioski odnoszące się do Uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018r.  mogą być składane 

w siedzibie Urzędu Gminy Raczki 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14 oraz pocztą 

elektroniczną na adres email: ug@raczki.pl  w terminie do dnia 27 marca 2019r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę instytucji oraz adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy  

 

      W ó j t 

 Andrzej Szymulewski 
 

 
Informacja Administratora – w  związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 Informuję, iż: 

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raczki, Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 
Raczki, tel. (87) 5685925, e-mail:ug@raczki.pl  2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Raczki jest Pan 
Mariusz Zalewski, nr. tel. 539 959 074, e-mail: iod@raczki.pl  3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 
ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  4) Administrator przetwarza następujący 
rodzaj Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania.  5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają  z przepisów 
prawa dotyczących archiwizacji tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 
2018r.,poz.217 z póź. zm.)  i rozporządzenia w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015r.poz1743 z póź zm.)                
6) Przysługuje Państwu, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 
Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie.  7) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.         

Informacja Administratora dotycząca zasad przetwarzania danych zamieszczona jest na stronie internetowej: 
http://www.bip.raczki.pl/index.php?id=416 
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