
Przemęt, dnia 8 grudnia 2022 r. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późń. zm.) oraz art. 39 

w związku z art. 54 ust. 2 i 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 z późn. zm.), zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt – zmiana nr 7, opracowanej na podstawie 

Uchwały Nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. - przedmiotem 

sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest zmniejszenie obszaru cmentarza w Mochach, 

wprowadzenie obszarów eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Górsko i Barchlin, 

ujawnienie udokumentowanych złóż surowców naturalnych w obrębie ewidencyjnym Bucz, 

wprowadzenie usług turystycznych (z możliwością uzupełniającej zabudowy letniskowej) 

w Olejnicy (obręb Osłonin), wprowadzenie obszarów zabudowy mieszanej w obrębach 

ewidencyjnych Przemęt, Bucz i Popowo Stare. Wyłożenie projektu zmiany Studium będzie 

miało miejsce w dniach od 16 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój 12 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 

15:30) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na stronie internetowej: 

www.przemet.com. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie  zmiany 

Studium oraz informacjami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 

w dniu 4 stycznia 2023 r., początek o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. 

Jagiellońska 8, Sala Sesyjna pok. nr 25. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 

wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być składane w formie papierowej na 

adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub w formie elektronicznej, 

w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

urzad@przemet.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2023 r. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 

w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój 12 (od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7:30 do 15:30), oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 

w jej sprawie. Uwagi mogą być składane w terminie do dnia 2 lutego 2023 r. w formie 

pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu 

Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, e-mail: urzad@przemet.pl.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Przemęt.  

Wójt 

/-/ Janusz Frąckowiak 

 

 

 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@przemet.pl, tel. 728 706 901.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających 

z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 

a w szczególności na potrzeby prowadzonej procedury planistycznej w sprawie sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przemęt.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO), realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), oraz inne akty prawne 

obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa 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, wraz z aktami wykonawczymi.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, 

prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym 

Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, 

organom kontrolnym.  

6. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych 

przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa.  

7. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:  

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych – prawo to przysługuje, jeśli nie wpływa 

na ochronę praw i wolności osoby, od której dane to pozyskano;  

b. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu 

danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych nie wpływa na przebieg i wynik postępowania dotyczącego uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;  

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 oraz 

przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich 

archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań 

naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 
 

Data wywieszenia ……………………………… 

 

Data zdjęcia …………………………………….. 


