
Żegocina, 1 lipiec 2022 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY ŻEGOCINA 

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

 

 Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z Uchwałą nr XXXVII/259/2018 z dnia 

28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żegocina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 11 lipca 2022 r. do 

2 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina, Żegocina 316 w godzinach pracy 

Urzędu. Projekt zmiany studium udostępniony zostanie również na stronie internetowej www.zegocina.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. w Sali 

Narad Urzędu Gminy Żegocina o godz. 1100. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktualnie 

obowiązujących wymogów sanitarnych. 

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.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. 1029) 

zawiadamiam, że ww. projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żegocina podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości 

udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 

wnosić uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żegocina oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 24 sierpnia 2022 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żegocina, osobiście w Urzędzie 

Gminy w Żegocinie, pocztą na adres: Żegocina 316, 32-731 Żegocina, ustnie do protokołu w pok. nr 19 

w Urzędzie Gminy Żegocina lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: 

budownictwo@zegocina.pl.  

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie 

nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 

Żegocina. 

         

Wójt Gminy Żegocina 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy 

Żegocina, 32-371 Żegocina 316, e-mail gmina@zegocina.pl, telefon 14 648 45 20 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – 

email: skarbnik.audyt@onet.pl, lub pisemnie na adres urzędu.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. sporządzenie zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za 

wykonanie ww. zadania publicznego. 

4. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO). 

6. Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym - 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 osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane 

te pozyskano. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu, o którym mowa w pkt. 3.  

8. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, 

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały automatycznemu 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 
WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ DNIA: ………………………………….. 
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