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OBWIESZCZENIE 

o przysU!pieniu do sporz~dzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna oraz do sporz~dzenia prognozy oddzialywania 

na srodowisko do wymienionego dokumentu 

Na podstawie art. II pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 


przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 I'. 


o udost<;pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 


oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam 


o przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 


przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna, na podstawie uchwaly nr XlII124/2020 Rady Gminy 


Wieczfnia Koscielna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium 


uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna, 


oraz 0 przystqpieniu do sporzqdzenia prognozy oddzialywania na srodowisko do wymienionego 


dokumentu. 


Zainteresowani mogq skladae wnioski dotyczqce zmiany studium. Wnioski nalety skladae pod 

adresem Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna, 

w terminie do dnia 7 wrzesnia 2020 r. Wnioski mogq bye wnoszone w formie papierowej lub 

elektronicznej, w tym za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej, w szczeg6Inosci poczty 

elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporzqdzajqcy projekt zmiany studium 

w Biuletynie Informacji Publicznej'na swojej stronie podmiotowej. 

lako wniesione na pismie uznaje si<; r6wniez uwagi wniesione za pomocq elektronicznej skrzynki 

podawczej w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dzialalnosci 

podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.): 

1) opatrzone kwaJifikowanym podpisem elektronicznym alba 

2) opatrzone podpisem pot\vierdzonym profilem zaufania ePUAP. 

Wnoszq'cy uwagi lub wnioski podaje swoje imi<; i nazwisko albo nazw<; oraz adres zamieszkan' 


alba siedziby. Wniosek powinien r6wniez zawierae przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho 


kt6rej dotyczy. 
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UCHWALA NR XII/124/2020 

RADY GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 


z dnia 24 czerwca 2020 r. 


w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym ( Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Rada Gminy uchwala, 
co nastypuje: 

§l. 
Przystypuje Sly do sporz,!dzenia zmiany studium uwarunkowail kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna, zwanego dalej studium. 

§ 2. 

Granice obszaru objytego uchwal,! przedstawione zostaly na zal,!czniku graficznym 

do niniejszej uchwaly. 

§ 3. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Wieczfnia Koscielna. 

.. § 4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia podlega ogloszeniu w spos6b 

zwyczajowo przyj yty na terenie gminy. 

,.. 
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hwaly Nr ......~.IYJ.?~~~9.~.9.. 
'-~Gminy Wieczfoia oscieltla zdn a ......... .z.4...O'9... ~2020 1'.r gmnicU)b""e> obJ ,;; 

3~Cf:~ graficzny do 

• 




Wieczfnia Koscielna, dnia ......... ....... . 


Imi~ i nazwisko wnioskodawcy / nazwa 

Miejsce zamieszkania / siedziba 

Numer telefonu 

Urzqd Gminy Wieczfnia KOScielna 

Wieczfnia KOScielna 48 

06-513 Wieczfnia Koscielna 

WNIOSEK 


dotyczqcy zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wieczfnia Koscielna 


wnoszony na podstawie: 

art. II pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowanill przestrzennym (Oz. U. z 2020 r. pOZ. 293 ze zm.) 

oraz art. 39 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianill informacji 0 srodowiskll i jego ochronie, lIdziale spoleczenstwa 


w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 


Dotyczy nr dzialki ew.: . . ..... . .... . ..................... . ...................................................... ................. . 


Polozenie (obr~b, miejscowosc): .......................... .. ............................................... .. .............................. . 


Wlasciciel: ........... .............. ..... ........................................... ....................... .......................... .................. . 


Przedmiot wniosku: ........ ... .............. .............. ............................................... ........................ ............. . 

• 

Uzasadnienie wniosku: .. ........................... ................................................................................. ................... . 


. ..... ..... ..... .... .... ..... ... .... .... ... ... ~ .. 

podpis 



KLAUZULAINFORMACYJNA 
o PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na 	 podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w 	sprawie swobodnego przepfywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (og6lne rozporzq.dzenie 

o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporzq.dzeniem, informuje, ie: 

1. 	 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia 

Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, mail: sekretariat@wieczfniakoscielna.pl. tel.: (23) 654 00 

04; 

2 . 	 Administrator wyznaczyl Tnspektora Ochrony Danych, z kt6rym moina siy skontaktowac pod adresem 

mailowym: rodo@wieczfniakoscielna.pl, tel. (23) 654 00 04; 

3 . 	PanilPana dane osobowe bydq. przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 

7 ust. I ustavvy 0 samorzqdzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbydnym do realizacj i ustawowych zadan 

Gminy. 

4. 	 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych byd q wylq.cznie podmi~ty uprawnione do uzyskania danych • 

osobowyeh na podstawie przepis6w prawa. 

5. 	 Pani/Pana dane osobowe byd q przechO\'I)'wane w ezasie okreslonym przepisami prawa zgodnie 

z rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 styeznia 2011 r. w sprawie instrukcji kaneelaryjnej. 

6. 	 Podanie danych osobowych w wymaganym niniejszym wnioskiem zakresie jest obligatoryjne i stanowi 

wym6g ustawowy. 

7. 	Na zasadaeh okreslonych w RODO posiada Pan i/Pan prawo dostypu do trdci swoich danych oraz prawo ieh 

sprostowania, usuniycia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia 

sprzeeiwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorezego. 

• 8. Posiada Pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danyeh Osobowyeh. 

-


mailto:rodo@wieczfniakoscielna.pl
mailto:sekretariat@wieczfniakoscielna.pl

