
OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Gdańska 

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

miasta Gdańska w części 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 
ust. 1 pkt 1 w  związku z 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr LII/1526/18  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia  23  
kwietnia 2018 r.  zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
miasta Gdańska w rejonie ulicy prof. Witolda Andruszkiewicza, dla obszaru 

plaży i wydm oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym 
a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym (DCT) 

wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania 
na środowisko, która zostanie sporządzona do ww. zmiany Studium, w formie pisemnej do 
Prezydenta Miasta Gdańska na adres 

Biuro Rozwoju Gdańska  
 ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 

80-855 Gdańsk  

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: 
brg@brg.gda.pl 

w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie 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 (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe 
są przetwarzane przez Biuro Rozwoju Gdańska, a nadto. 
1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Gdańska 

z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gdansk.gda.pl 



3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą 

planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą 

być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. 

5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostały zebrane. 

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od 

daty przekazania ich do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia oraz przenoszenia danych. 


