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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz 39. ust. 1 pkt 2
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 (t.j.
Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) oraz uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 6
marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu studium
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 08.06.2021 r. – 09.07.2021 r.
w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zawonia.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 16.06.2021r. o godz. 15:00. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 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 zainteresowani mają możliwość składania uwag
i wniosków.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu studium oraz prognozy
oddziaływania na środowisko w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia,
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia,
w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail:
urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 10.08.2021 r.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zawonia z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zawonia.
Wójt Gminy Zawonia
/-/ Agnieszka Wersta

Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Gminy Zawonia www.zawonia.pl
dnia 31.05.2021 r.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy
Zawonia, 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11,
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Marek Adamaszek, kontakt pod adresem e-mail:
iod@zawonia.pl lub telefonicznie nr: 608294903,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia uwag do sporządzonego projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane we Pani/Pana
wniosku/piśmie bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji
kancelaryjnej lub właściwych przepisach,
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych
osobowych;
niepodanie przez Pani/Pan danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez
rozpoznania o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
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