
ZARZĄDZENIE NR 137/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki geodezyjnej nr 92, obręb Tymawa, umożliwiającej 

realizację inwestycji polegającej na hodowli o wielkości obsady do 60 DJP.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Gniewie 
z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Gniew, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 4303 z dnia 30.09.2019 r., 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki geodezyjnej nr 92, obręb Tymawa, umożliwiającej realizację 
inwestycji polegającej na hodowli o wielkości obsady do 60 DJP.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii w sprawie umożliwienia realizacji inwestycji polegającej na 
hodowli o wielkości obsady do 60 DJP w miejscowości Tymawa.

§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30.10.2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala 
się na dzień 13.11.2019 r. o godz. 17.00.

§ 3. 1. Zasięg konsultacji obejmuje miejscowość Tymawa.

2. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są pełnoletni mieszkańcy miejscowości Tymawa oraz 
właściciele nieruchomości w miejscowości Tymawa.

3. Konsultacje odbędą się poprzez:

a) organizację otwartego spotkania w terminie 5 listopada 2019 r. (t. wtorek) o godz. 17.00 w Świetlicy 
wiejskiej w Tymawie.

b) składanie opinii w formie ankiety, na specjalnym formularzu, którego treść określa załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, w Referacie Gospodarki 
Przestrzennej i Środowiska, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Gniew lub 
podczas spotkania otwartego.

3. Opinie w formie ankiety można składać w terminie określonym w § 2, w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@gniew.pl;

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew (liczy się 
data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie);

c) osobiście – poprzez złożenie ankiety w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 
1, 83-140 Gniew.

§ 4. 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest kierownik Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Gniew, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz 
w obszarze, którego dotyczy przedmiot konsultacji.
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3. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie Raportu  i zostaną opublikowane w ciągu 30 dni od 
dnia ich zakończenia na stronie internetowej Gminy Gniew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Gniew.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gniew

Maciej Czarnecki
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ANKIETA 

 

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki geodezyjnej nr 92, obręb Tymawa, umożliwiającej realizację inwestycji polegającej na 

hodowli o wielkości obsady do 60 DJP. 

 

Dane osoby wypełniającej ankietę: 

 

............................................................................. 

Imię i nazwisko 

 

............................................................................. 

Adres 

 

............................................................................ 

Telefon 

 

1. Jestem mieszkańcem miejscowości Tymawa 

TAK*         NIE* 

2. Nie jestem mieszkańcem wsi Tymawa. Jestem posiadaczem nieruchomości we wsi Tymawa 

TAK*         NIE* 

 Proszę podać dane przynajmniej jednej swojej nieruchomości (nr działki) ........................................ 

 

3. Czy jest Pan/Pani za zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

geodezyjnej nr 92, obręb Tymawa, umożliwiającej realizację inwestycji polegającej na hodowli o wielkości 

obsady do 60 DJP (Duże Jednostki Przeliczeniowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, t.j. Dz. U. 2019, 

poz. 1839) 

 

TAK *      NIE *     

  

 

       ----------------------------------------------------------- 

         podpis 

* niepotrzebnie skreślić 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 137/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

z dnia 30 października 2019 r.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

  

Na podstawie 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 4 maja 2016), dalej zwane 
rozporządzeniem, informuję, że: 
a) administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew reprezentowany przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedziba w Gniewie przy Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew 

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. (58) 530-79-73 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,  
Pl. Grunwaldzki 1, pok. nr 105, 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e w/w rozporządzenia w celu 
przeprowadzenia postępowań na podstawie przepisów prawa, realizacji zadań w interesie 
publicznym, wykonywania umowy, 

d) odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, 

e) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 
danych obowiązujących u Administratora, 

f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. 
ustawy; 

g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,  
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również 
domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną 
sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; 

h) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Dane nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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