OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr VI/67/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze”
w Kaliszu, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska,
Poznańska, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Jabłkowskiego.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w ramach sporządzania ww. projektu miejscowego planu rewitalizacji.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta Kalisza, w Biurze Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta, pok. 11, Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta Kalisza, pok. 11, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze sporządzaniem planu miejscowego
jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:
• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:
• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
• e-mailowo: iod@ um .kalisz.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia planu miejscowego. Podstawą prawną ich
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa.
Przechowywania danych.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu sporządzenia planu miejscowego, a następnie
przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich
uzupełnienia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela
Inspektor ochrony danych.
Informacja o ograniczeniu prawa osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych,
o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
prawo o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit g 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.)
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości udziału w postępowaniu dotyczącym sporządzenia planu miejscowego. Dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

