
Krotoszyce, dnia 30 czerwca 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Krotoszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krotoszyce, dla terenu działki nr 71, obręb Wilczyce.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy
Krotoszyce nr X/87/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

UJEDNOLICONEGO PROJEKTU STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

KROTOSZYCE 
-  zawierającego projektowaną zmianę dotyczącą  terenu  działki  nr 71,  obręb Wilczyce, wraz  z prognozą
oddziaływania na środowisko,  w dniach od 8 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,  w siedzibie Urzędu Gminy
Krotoszyce, w godzinach urzędowania.
Projekt ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również opublikowany na
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krotoszyce pod adresem: www.bip.krotoszyce.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium odbędzie się w dniu 29
lipca  2020 r.  o  godz.  10.00, w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Krotoszyce  lub  w  formie  telekonferencji  w
przypadku utrzymywania się ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Zgodnie z art.11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnieść uwagi dotyczące projektu studium. 
Uwagi do ustaleń studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223
Krotoszyce,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia
nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.
Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3
ustawy z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji  elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.

WÓJT GMINY KROTOSZYCE

Wojciech Woźniak

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016 r.  oraz art.8a  ust.1  i  art.11a  ustawy z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym,
informuję że:
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski, jest Wójt Gminy Krotoszyce,

ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, nr telefonu 76 88 78 421, e-mail: ug@krotoszyce.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Krotoszyce na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@krotoszyce.pl lub telefonicznie pod nr 76 88 78 421.

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej  www.krotoszyce.pl w
zakładce RODO (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych) oraz w siedzibie Administratora.

Otrzymują:  
1. Tablice ogłoszeń – Urząd Gminy w Krotoszycach oraz obręb Wilczyce. 
2. BIP oraz www.krotoszyce.pl,
3. a/a.

Na tablicy ogłoszeń umieszczono dnia 30 czerwca 2020 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ................................ 2020r.  

http://www.krotoszyce.pl/
mailto:iod@krotoszyce.pl

