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DBWIESIĽIEHIE
ti wyłuieniu ds puhllctnean wglądu prajelttu miejsaawegu planu zagaepuriaruwanie
prze-s'|:|'zannaga W rajanie ulicy' Lubczykuwej inne Wruełlwiu
Ha padstawie art. 1? pkt El i 11 usI:a1.'-ry z dnia 2? marca 2l]'iÍi3 r. a pianawaniu
i zagaspaeiarawanlu przestrzennym i'_Dz. LI. z 112122 r. ppz. 5l]El, 1345 I 2135] araz uchwaly
Rady Miejskiej 'nfraclawia lilr ¦HI¦'i.l'CI"."j'Elł'Ei.|"21 z dnia 15 Iutega Hill raku zayiiiadzirnizirn
'ti wyldżeriiu dd puhlicznega wglądu prajektu mlejseawaga planu za-gaspaelarawania
praezstmenrlegu alaej rnującega al:-szar w rajania ulicy L|_|l:-rzzykawejj ¬
wfia_ nu' u'rI.cIzlił'_|n'iranlz| nl sr-uclawlaka, W :Iaiaah
aa zazz razu aa zuza ruiiu.
w siedzibie' mędu Miejskiega Wrpdawla, w Wydziale Plana "ania Frzestrzennega,
ul- Świdnicka 53|, 5l.Il-ÜEIĽI Wrucław. ad panledzlałku da piątku w gada, ad 'Ei';tiĽi da 15¦3Ęi
uraz na strpnle internetewej Eiuieitynu Infarmaejl Pub-Iiünej Urzędu Miejsleiega wru-rzlerwia
ima zarazem: '

II¦|"'||'l=l'Ll-l1t_1a,|¦_iUl:1'Il na nad p.|z'y;|etyrni w prpjekcie planu mlejseawega i'az'i".|la_zanl¬sn'|i udbedzie się
w dniu IDIJ r. n gada. 15¦3'|} za pamaeą śraellzńw
pprnzumiewanla sie a adległcśc puprzez jed naezesną transmisję aarazu i |;lźwięk_u Ęanlinej.
Instrukcja l link de dyskusji publicznej zpstarią pudane na stranis:
https:¿'j'l:¦'lp.ur'n-1,u e

Eçlddflle z art- 15 ust- I ustawy, kazdy, kta kwe'.stianu_'ie ustalania przyjęte w prajekcie planu
miejseawega, rnaze wnieść uwagi.
Uwagi mapą być w'niaeiana¦
- w farmie papiamwej da Prezydenta Wreciawla na adres: Urząd Miejski wrar-Jawia, 'niyazial
Planawania Przsstrzennega, ul. Świdnicka 53, Eiti-I:IEli:I wrpeiaw,
- w farmie ei-ektraniaznaj na a-ares; ,
- za parnacą platřarmy ePUAP,
- pddüas dyskusji publicznej.
I pddaniem imienia i nazwiska alba nazwy araz adresu zarniäzi-:ania alba siedziby, aznaizanla
nleruchdmiglšci, kt'-Ê' ` wa a_cl¬|:›1:y'¦:z¬|r, w nleprzekraczalnym tarrninle
dn I-Í-11" 'l" h-Qłlllřllř
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IHFÜRHŁĽJE DDTTĘŁĘĘE FHIETHHHIAHIE TWDIEH Dñl'il'l'C¦|'l 'D5l'.J'BI`J"W"I"CH
Niniejsza lnřarmaqę airzymaies w związku z aaawiązkaml akreslanyml w art. 13 razp-urządzenia Pariamentti
Eurapejskiegd' l Eddy [|..|Ej 2E|1=E."E'I"'5' z dnia 1? kwietnia 2Ľi1E¦- r. w sprawia aahrpny asala fizyunyeh
'.-.r związku z pnretwerzaniem danyizn daduawyzli i w sprawie swauadnega przeplyi-.-u :zi-:ich danych
ar-='= uchylenia dyfehtyrry s5r'=idr1a'EiuaüIne rcepeiaądzenie a ti-mranie danyanj rpziannii-z unęaaa-; unii
Eurapejskie] z dnia 4 maja Ed 15 r. L 11'Eu' 11|-
| .Adminlstratar .üzlministratarem Twaiah danych |:'sciI:ia1."rycl'r jest-'Prezydent Wracławia. '
'fllflifßfi Mazesz sie z narnl skante irtuwać w następujązy spasdh:

I llslidl-"|'nie na adres: Prezydent Wru-eławla, Urząd Miejski Wracławia.
pi. nawy Tang 1-El, 5d-1-41 '|'-lraeiaw, |

I przez e|'|'1'|ailt wpl'@urr|.i"yr'i;5;.pl ,

Cele
przaruyarzania
danych ________

:__ _i.|!.'i|!.'l"c|nii:znie: -I-4El Í"'l. if?? T3 25,. +45 FJ. T?? Ei'Ei' ED- I
Bedziemy pizetwarzarš Twaje dane asa lzawe w celu realizacji praeadury
sddlządzaniü n1lE'_1sca'we¬ga planu zagpsppdarpwanla pfłestrzennega-

Fadstayiry prawne
|7lI'IE1¦'Ii'I||'-itl"Iúl'lii

I í -'Il-J-n_l Ii | _-1u- 1 _ ---żę

El'Ęd ziarrljr przztwfirzać Twaje dane asalzawe na padstawie ustawy z dnia
11" marca 1ĽiII|3 r. a planpwaniu I zagaspadarawaniu przestrzennym,
ustawy z dnia 1"l czerwca 1'E|Eid r. ltadeks pastepawania
arlr-fH1iiarass"ss'a~ _

dkres
rze¬I:i1a1arywaniaP

danyth

Bedziemy pizechat"rywac Twaja dane pmez 25 lat acl slryizaia icalejnepa
raku pa zakańrzeniu Twajej sprawy. nastepnie zastaną przekaza na da
Archiwum Faristwawega we i"|'racławiu. gdzie będą pi'zel:i'rarzane
w_leegysęl_e. _

'Ddhia ray danych Esdzidmir D¦"IE'|3|"Ĺ"l""'i'*""'-'t'irł Twale dane przez akresr
I pliki widea - da mameritu zakařnzenla dyskusji putiliizznej,
hezppśradnla pa ktarej zasta ną trwale usunięte,
1' pliki audla - da mamentu spcirządzania pratakalu z dyslzuqi, pa |:zyn-|
zcstaną tn.".|'a|e usunięte.
' iipzastała 'dpkurnenltarja związana ze sparząflenienz mieiscaweaa
planu zaaaspadarawania pi'zes'ti'zenne-ga - 15 lat nd gbyrzzniz izałajnaga
fd'|'t'i-I 11"! Iñ|'iDñiIEI'1|U 'T'-"|'c|]'ił_i spray-'1.'. nastepnie zerstaną prze kaza ne da
.archiwum Farlstwawega 1.-'re Wracławiu, gdzie będą przeauz rzene
wią';z§„'¿_šc|e.

Prawa związane
z przatwaizaniem
danyah
asalzayiryeh

Przysłuęttją Ci następujące prawa związane z przatwarzaniem denyeh
asatiawyeh:
1 prawa dastępu da Turaich danych asaisawy-:h,
' prawa żądania sprastawenia Twaich dany-:h as|:'l:a1.'r'yci1,
- prawa ządania agraniizenla przetwarzania Twaicn danyeh

aspiziawych.
aby sltarzysbać z pawyzszych praw, skanta lctuj się z Adrnlnlstratarern
clanycli (da ne kantaktciwe pawyzej. w pierwszym wierszu tal;-eli]
lub lnspektarem Eiehrany i1'|'an'y|:i'| (dane lzantaldzayyę 1.-.r lealajn-ym
wierszu l:ei:'ell¦i.

Inapairbar W urzędzie wyznaczany zastał Irapektar dchrany lfianych -
'Idahrany Danych Eehastian 5-aaecki. Jest ta asaaa, z ktdrą mazna się kantaktuwae

w sprawach datycząciych przeiwa rzanla Twaich danych psapawych
araz ltarzystanla z przysiug ujących Ci praw związanych
z przetwarzaniem danych.
E tnspe ktarerri rnciz na lrantaktawaf: się w następujący' spaspti:
-' listawnie na adres: ul. IE. zapaisiclej 4, 5d~lIl31' lnlrpciaw,
' Fill!! E*'1'|'=il'||=  iIEzfl r
'I telelanleznie: í"1 í"T='í" ?"í" E4.

Prawa wniesienia Frzyslupuje lilitailtze prawa wniesienie slrzfrši da a|'p.gn|_| nadzarqaga W
skargi da arganu zzijrnująceçra się aelzraną danych asahawyzh. tj. Prezesa Umędu

Üchrany [@_rj|_'yeh iiisahawyzh, ul- Ei.z'.3'_kL1, dd-193 warszawa.
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` wrauaw, r
DBWIESIĽIE HIE
I'-la ppdstawie art- 21 ust. E pkt E, 5. I" I 23 lit- d. ar't- 39 ust- 1 pkt 2, w z'r-'wązku z art. 54
ust. 2 ustawy z rzlnia 3 pażdziernika Eddls raku a udastęprrianiur infcrrmacjl a śra-dawlsku I je-ga
achranle, udziale sppleczerisitr.-'-re w a-chranle sradawiska uraz a ace na ch acidzlalywania
na sradawiska (Dz. U- z EÜEE r. pcrz. ldzsl, lzfid, 12151, 1i'Er3 1 laeisjr, a takze na pndstawis
uchwały Rady irliejrskiej Wraciawra l"lr 3't}r'.l'tly',"Eli3'El'ƒ21 z clrria 1Ei iutega ÊÜE1 raku, zawladamiarn
a z.em|aszczeriii.i danych a prajelrrcle mlejscawega planu zagaspudarayrranla
|1'l'zest:i'zenn eua 'ar rejanie ulicy Lubazykawej 'we Wraaiawliu, abejmującega
ahszar w rejanie ulicy Lui:r-czykawej, a takze a pragnazie addzialywanla na dra-dawiska
l flpraaawaniu ekafizjag raficznym araz a aplnil Ftepiarralnega E¦r'yrekl:r:rr-a Erchrcrny Śradcrwiska
w publicznie tlcrstępnym wykazie danych c' dcrkumentach zawierających lnfannacje
cr srcrdawisku I _jega aeliranie-
Pmjekt pmedmiutnwega pianu wraz z pragnazą addzla-Iywania na śrudawiska
'tlait n_a za 'da puhlirpzriega wglądu rar dnia ch __ -
aa ...... zazz nika ze zuza raka,
1.".r' sieclzilzie Liirzę l.i i"1lejs|'tlegci 'lr"i'zcrcIa'n'izi_. 'ry Wydziale F'|l=¦rl'lc¦"r"li¦rl'ii-ili lfidzzslrzennegp,
ul. Świdnicka 53, 5d-Ľi3I:I wraelaw, ad panledziaiku da prądzu w gada. ad s:'pr:r da 15;3i;l
praz na strcrnie lnternetpwej El-ruietynu Initrrrrracji Publicznej Urzędu Mlejskiega 'rilracławia
pad adresem: hi.'tp:.r',ibip.um.wrac.pl,r'.
Jednacz-esnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, kazdy muze złtrzyrż uwagi i wnlaski
dp prajektu pi-anu. Cirganem właściwym da razpatme nia uwag i wniaskaw zlatanych da prajektu
planu jest Prezydent Wrpclawia.
Uwagi i 'wrniaski maga być wiiie-siana:
- w fcrrrriie paplerawej da Prezydenta wracławia na adres: urząd i'-'liejski wraciawia,
Wydzial Fianawania Frzestrzerrrrega, ul. Świdnicka 53, 5Ľi-Ľi3d wraclaw,
- w l'arrrrie eleietranlrznej na adres;¶ ,
- za 1::-prnacą platfarmy el='~Llr'1.F*,
- |Ir'cr'clc'za5 'dyskusji |:rul;¦'t|r:zrrra_1.,
z padanierrr imienia I nazwiska alba nazwy araz adresu zamieszkania alba siedziby, crznaczenla
nl§;āuchw1pŜc_i,_lrLdrej uwaga lub wniasek datyczy, 1.'.r nleprzekraczainym terminie da dnia
... .':1ę¦¬.'L.. 2013 raku.

Z up. Prezydenta 'r'lr'rac-lawia
lrkflpeprezydent Wrdcławia

'12 *sea-'r
Jakub azur
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