Gmina Zduńska Wola
98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30
telefon (43) 823 41 20, fax (43) 823 27 50
www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
Zduńska Wola, dnia 8 stycznia 2021 r.
IGP.6721.1.2020.DN
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w miejscowości Mostki gmina Zduńska Wola, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020r. poz. 293) w związku z Uchwałą Nr XVI/132/2019 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 grudnia
2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w miejscowości Mostki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Mostki w
zakresie zmian wprowadzonych po rozstrzygnięciu nadzorczym wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona
30, 98-220 Zduńska Wola, w godzinach 8.00.– 15.00.
W związku z rygorami sanitarnymi określonymi przepisami 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.) dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
odbędzie się w formie on-line w dniu 22 stycznia 2021 r. w godzinach 1300 – 1400. Link do transmisji
udostępniony zostanie na stronie internetowej urzędu https://www. gminazdunskawola.pl/ oraz na stronie BIP pod
adresem https://zdunskawola.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia i komunikaty - planowanie przestrzenne pt.
„Publiczna dyskusja – „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
miejscowości Mostki gmina Zduńska Wola”.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urzędu Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola lub w Urzędzie Gminy Zduńska Wola z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 lutego 2021 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 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 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy
oddziaływania na środowisko w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2021 r. Przedmiotem prognozy jest projekt
planu miejscowego, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska
Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, w godzinach 8.00. – 15.00. Mogą też składać uwagi i wnioski do
wyżej wymienionej prognozy w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220
Zduńska Wola w godzinach urzędowania 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail:sekretariat@ugzw.com.pl.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2021 r.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Zduńska Wola, złożone po upływie
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest
prowadzone.

Zastępca Wójta Gminy
Antoni Wujda

Strona 1 z 2

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
1.
Urzędu Gminy Zduńska Wola w dniu ………………………………..
2.
we wsi Mostki w dniach ……………………………………..
3.
na stronie BIP Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawę prowadzi: Dominika Nogala, tel.: (43) 825 33 66

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 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 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola z siedzibą przy ul. Zielona
30, 98-220 Zduńska Wola, reprezentowana przez Wójta, dalej ADO.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Zduńska Wola sprawuje
Inspektor Ochrony Danych Kamila Bułeczka dostępna pod adresem e-mail: iod@ugzw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej ADO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty z którymi Administrator podpisał
umowy powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami
prawa.
6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
8. Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z odrębnych przepisów prawa i jest
warunkiem przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożność przeprowadzenia ww. postępowania.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany w
rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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