
Burmistrz Bornego Sulinowa 
Al. Niepodległości C 

78-449 BORNI: SULINOWO 
woj. zachodniopomorskie Borne Sulinowo, 06.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

z dnia 6 lipca 2022 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 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 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/270/2016 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo
zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

wraz z prognozą oddziaływań na środowisko.

Z projektem zmiany studium i prognozą można się zapoznać w dniach od 18 lipca 
2022 r. do 9 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
Al. Niepodległości 6, 78 - 449 Borne Sulinowo w pokoju nr 21 w godz. od 7°° do 1300 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 21 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
w sali narad o godzinie 10no. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej
http://www.bornesulinowo.pl/7page id=26015 tytuł dokumentu: „Zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo ”

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bornego Sulinowa Al. Niepodległości 
6, 78 - 449 Borne Sulinowo lub elektronicznie na adres: planowanie@bornesulinowo.pl z 
podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 
2022 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. 
UEL 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Bornego Sulinowa Al. Niepodległości 6, 78 - 
449 Borne Sulinowo email: bornesulinowo@bornesulinowo.pl,,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tek: 943437125/943437154 email: iod@bornesulinowo.pl,
3) Pani Pana dane osobowe przetwarzane będą w procedurze sporządzania zmiany studium Gminy Borne 
Sulinowo- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz art. 8a, Sc, I la ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6) posiada Pani Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
cofnięcia zgody, a także do przenoszenia danych. Dane mogą być udostępnione w siedzibie Administratora.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
S) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku 
w oparciu o przepisy prawa.
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