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Chełmża, dnia 21 listopada 2022 r. 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Dźwierzno i Kiełbasin.  
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z 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 (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1260, ze zm.),  

1) uchwały Nr XXV/158/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w miejscowości Kiełbasin w rejonie autostrady i drogi wojewódzkiej 
(sprawa PIR.6721.1.2020),  

2) uchwały Nr XXXV/222/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w miejscowości Dźwierzno (sprawa PIR.6721.3.2020), 

3) uchwały Nr XXXVII/239/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w miejscowości Kiełbasin w rejonie autostrady i drogi gminnej 100564C 
(sprawa PIR.6721.1.2021), 

4) uchwały Nr VI/309/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w miejscowości Dźwierzno (sprawa PIR.6721.7.2021),  

Wójt Gminy Chełmża 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w miejscowości Kiełbasin w rejonie autostrady i drogi wojewódzkiej,   

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
miejscowości Dźwierzno  - w rejonie działek nr 66, 67, 68, 69, 70, 71,  

3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w miejscowości Kiełbasin w rejonie autostrady i drogi gminnej 100564C,  

4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w miejscowości Dźwierzno - w rejonie działek nr 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy, 
w dniach od 28 listopada 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), 
w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, Chełmża, w godzinach 900-1400 w dniach pracy Urzędu 
Gminy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem tel. (56)6756076 
wew. 47.  

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża na stronie www.bip.gminachelmza.pl   zakładka 
/planowanie przestrzenne/projekty planów zagospodarowania przestrzennego(2020/2021). 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się: 

1) dla mpzp Kiełbasin w dniu 13 grudnia 2022 r. o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Kiełbasin (Kiełbasin nr 9A), 

2) dla mpzp Dźwierzno w dniu 13 grudnia 2022 r. o godzinie 11.00 w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Dźwierzno (Dźwierzno nr 10A).  

3) dla mpzp Kiełbasin w dniu 13 grudnia 2022 r. o godzinie 16.30 w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Kiełbasin (Kiełbasin nr 9A).  

4) dla mpzp Dźwierzno w dniu 13 grudnia 2022 r. o godzinie 11.30 w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Dźwierzno (Dźwierzno nr 10A).  

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Wójta Gminy 
Chełmża:  
1) w formie papierowej, na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub  
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2) w formie elektronicznej na adres:  info@gminachelmza.pl   lub  
3) za pomocą platformy ePUAP lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy.  
Złożenie uwagi będzie możliwe również podczas dyskusji publicznej.  
Złożona uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwy jednostki organizacyjnej, adres 
zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.  
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.  

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są 
w publicznie dostępnym wykazie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża 
(www.bip.gminachelmza.pl zakładka /planowanie przestrzenne/projekty planów zagospodarowania 
przestrzennego /2020/2021). Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do Wójta Gminy Chełmża 
w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać:   
1) w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża; 
2) ustnie do protokołu; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę e-mail: info@gminachelmza.pl lub za pomocą 
platformy ePUAP. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.  

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chełmża. Rozpatrzenie uwag 
zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
www.bip.gminachelmza.pl   

W przypadku utrzymania się stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z 
tym ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu 
oraz dyskusja publiczna zostanie zorganizowana z zachowaniem określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz zaleceń 
służb sanitarnych. 

Stosownie do art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) informuję o umieszczeniu na stronie 
www.bip.gminachelmza.pl w zakładce „Klauzula informacyjna RODO” oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Chełmża klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

Z upoważnienia Wójta Gminy Chełmża 
Zastępca Wójta Kazimierz Bober  
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Klauzula Informacyjna   
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w zakresie 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – 
zwanym dalej jako RODO, na podstawie art. 17a, art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.), 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża z siedzibą w 

Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, adres e-mail: info@gminachelmza.pl, tel. 56 675 
60 76. 

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych, przesyłając e-mail:   iod@gminachelmza.pl,.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust. 1 
lit. c  Rozporządzenia RODO w celu opracowania i uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

4. Państwa dane osobowe - nazwisko, imię, adres, numer działki i obręb, położenie 
nieruchomości - przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków i uwag wniesionych do 
planu miejscowego na etapie ogłoszenia o przystąpieniu, wyłożenia do publicznego wglądu, 
przekazania radzie gminy.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania 
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7.  Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie 
przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 553 z późn.zm.). 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające 
lub nadzorowane przez Wójta Gminy Chełmża przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15); 
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych (art. 16), 
3) prawo do usunięcia danych (art. 17), 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18), 
5) prawo do przenoszenia danych (art. 20); 
6) prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21), 
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.(art..7, 
ust.3) 

9. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 
przepisy RODO. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy Chełmża nie będzie podejmował wobec 
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

  
………………………………………………………………………………… 
Obwieszczenie opublikowano: 

• www.bip.gminachelmza.pl 
• tablica ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul.Wodnej 2, 87-140 Chełmża 
• tablica ogłoszeń  Sołectwa DŹWIERZNO-JANUSZEWO 
• tablica ogłoszeń  Sołectwa KIEŁBASIN 
• gazeta Nowości Toruńskie 
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