
OBWIESZCZENIE NR 7/2021 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 12 listopada 2021 r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz w związku 
z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń Studium, może wnieść 
uwagi., Wójt Gminy Miedźno uchwala, co następuje: 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 22 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 w siedzibie 
Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w godzinach pracy urzędu (pokój nr 
03).Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po 
uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów:  34 317 80 10, 34  317 81 00. Projekt studium 
zostanie udostępniony również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Miedźno (www.bip.miedzno.akcessnet.net). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno rozwiązaniami odbędzie się dnia 7 grudnia 
2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno, w pokoju nr 03, od godz. 14.30 do 16.30 i zostanie 
przeprowadzona online przez komunikator internetowy. Informacje w sprawie technicznej 
możliwości połączenia zostaną przekazane w publikatorach gminnych (http://www.miedzno.pl/, 
https://www.facebook.com/MiedznoPL/, www.bip.miedzno.akcessnet.net). W związku 
z ogłoszonym stanem epidemii w pomieszczeniu może przebywać 1 petent. 

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium lub prognozie oddziaływania na 
środowisko skutków ustaleń Studium, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu Studium, należy składać na piśmie do dnia 5 stycznia 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno albo w formie elektronicznej poprzez pocztę 
elektroniczną na adres e-mail planistyka@miedzno.pl lub za pomocą platformy ePUAP.Uwaga 
powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer 
ewidencyjny działki). 

Stosownie do przepisu 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, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej na adres planistyka@miedzno.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
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elektronicznym, w terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
(załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki). 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO 
w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz 
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa 
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: 
www.bip.miedzno.akcessnet.net. 

   

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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