
 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części Osiedla Unii Europejskiej 

 

 

Nazwisko i imię, kontakt (adres lub e-mail) 

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

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

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

 

PREZYDENT 

 MIASTA KOSZALINA 
 

 

 

Wnioski/uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Osiedla Unii 

Europejskiej: 

 

Lokalizacja (numer działki ewidencyjnej, obręb, adres lub granice terenu) nieruchomości: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Określenie proponowanego przeznaczenia terenu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis proponowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  

i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów planowanych obiektów budowlanych: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

☐   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji konsultacji 

społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Osiedla Unii 

Europejskiej przez Urząd Miejski przyjmując do wiadomości poniższe informacje: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta Koszalina, Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, nr tel. 94 348 88 52, e-

mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.  

 W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Urząd Miejski 

ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 94 348 88 42, e-mail: iodo@um.koszalin.pl.  

 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO w związku z ustawą z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji konsultacji dotyczących miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części Osiedla Unii Europejskiej i nie będą przekazywane 

innym podmiotom.  

 Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane przez czas 

wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

 Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zgłoszenia 

uwag/wniosków dotyczących konsultacji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części Osiedla Unii Europejskiej.  

 Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki 

na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania 

zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem 

pozostają zgodne z prawem.  

 Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

…..……………………………………………………  

Podpis uczestnika konsultacji 
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