OGLOSZENIE
WOJTA GMINY WOJCIECHOW
o wylo±eniu do publicznego wglgdu projektu zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojciechow wraz z prognozq oddzialywania na
srodowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pozn. zm .), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3
pa2dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pozn.
zm .) oraz uchwafy Rady Gminy Wojciechow Nr XXXI/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Wojciechow, w granicach administracyjnych Gminy Wojciechow.
Projekt zmiany Studium wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko udostgpniony
bgdzie w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 16 wrzesnia 2019 r. w godzinach od 800 do 15 0° w
siedzibie Urzgdu Gminy Wojciechow, Wojciechow 5, 24-204 Wojciechow, pokoj nr 9 (budynek
Agronomowki) jak rowniez na stronach internetowych Urzgdu Gminy Wojciechow w zakladce
Studium .
Dyskusja publiczna nad przyjctymi w projekcie zmiany Studium rozwiqzaniami odbcdzie sig w
dniu 09 wrzesnia 2019 r. o godzinie 900 w Urzgdzie Gminy Wojciechow, Wojciechow 5, 24-204
Wojciechow, pokoj nr 1 .
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.
1 ustawy o udostcpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadaAce osobowosci prawnej mogq wnosic uwagi do projektu zmiany
studium.
Uwagi nalezy skfadac na pismie lub drogq elektronicznq do Wojta Gminy Wojciechow, e-mail:
info@wojciechow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomosci, ktOrej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08
pazdziernika 2019 r.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
zwigzku z przetwarzaniem przez wOjta, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia
postepowan dotyczqcych sporzgdzania aktow planistycznych, prawo, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1
lit. g rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o
ochronie danych), przysfuguje, jezeli nie wpfywa na ochrone praw i wolnosci osoby, od ktorej dane to
pozyskano.
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