
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                20 marca2020 r. 

OGŁOSZENIE 
Na podstawie art.39 ust.1 pkt2÷5 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz.283 ze zm.) 

informuję 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wToruniuprzy 
ul. Grudziądzkiej126B, pok.314,z projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana 
Wołodyjowskiego w Toruniu - w zakresie terenu oznaczonego symbolem 128.18-MN14,wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami 
i stanowiskami innych organów. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Toruniu przy ul.Grudziądzkiej126B w terminie do dnia 4.05.2020 r.w formie, o której mowa 
w art.40 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia. 
 
 

Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 b, 87- 100 Toruń, tel. 56 61 

22 210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl oraz nr tel. 56 61 18 992. 
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mpu-torun.pl/ w zakładce „Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych” oraz siedzibie Administratora. 


