
 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT 

o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 i art. 40, 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 15zzs ust. 1 i ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zawiadamiam o wydłużeniu terminu składania 

wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przemęt, do którego przystąpiono Uchwałą Nr 102/2019 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 1 października 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. 

Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest ujawnienie udokumentowanych 

złóż surowców naturalnych w obrębach ewidencyjnych Górsko, Nowa Wieś, Kaszczor, Barchlin 

i Bucz, uwzględnienie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w obrębach miejscowości 

Solec, Przemęt, Siekowo i Siekówko, wprowadzenie obszarów eksploatacji kruszywa w obrębie 

ewidencyjnym Górsko i Nowa Wieś, wprowadzenie obszarów zabudowy letniskowej w obrębach 

ewidencyjnych Przemęt, Perkowo, Radomierz, Osłonin, Wieleń i Górsko oraz wprowadzenie 

obszarów zabudowy mieszkaniowej w obrębie ewidencyjnym Biskupice. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium 

i do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przemęt, 

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP 

lub e mail urzad@przemet.pl) w terminie do dnia 29 maja 2020 r. 

Wniosek powinien zawierać, imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Zgodnie z art. 40 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) wnioski mogą być składane 

w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@przemet.pl. 

Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Przemęt. 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Klauzula 

informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Gminy Przemęt: www.przemet.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt. 

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych 

w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to 

na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

Wójt Gminy Przemęt 

                                                                                           /-/ Janusz Frąckowiak 
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