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OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego  

województwa kujawsko-pomorskiego 

 Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 
5, art. 40, art. 41 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 2021 r., poz. 247) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXIX/418/21   
z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzony zostanie w granicach 
administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego. Przedmiot planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa został określony w artykule 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 marca 2003  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie  
do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,  
ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek; 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP (adres skrzynki 
/kpbppir/SkrytkaESP) lub na adres e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl 
lub ustnie do protokołu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego  
i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B,  pokój 18. 
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Wnioski i uwagi złożone po wskazanym wyżej terminie pozostawia się bez 
rozpatrzenia.    
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania 
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku www.bip.biuro-planowania.pl w zakładce Plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa 

 

Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

W związku z przetwarzaniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 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 
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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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
"rozporządzeniem2016/679" lub „RODO”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik 
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). 
 
Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia uprzejmie informujemy, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe 
przetwarzamy zgodnie z określonymi poniżej zasadami: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, działające przez swoje organy oraz 
jednostkę organizacyjną, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2  
w Toruniu, którego kierownikiem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki. 
2. Dane kontaktowe 
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 
adres e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl 
adres ePUAP: /39t9v8thbz/skrytkaESP 
3. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych, 
tel. 56 6218243 lub na adres poczty elektronicznej: iod@kujawskopomorskie.pl. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
kujawsko-pomorskiego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 741) 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyłącznie w celu: 
2) zbierania wniosków i uwag do projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego; 
3) realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, w szczególności w związku ze 
świadczeniem usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz 
pomocy prawnej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do przenoszenia danych; 
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania Pani/Pana danych 
osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością 
wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy 
publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  
w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 
12. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


