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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

o przystąpieniu do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice,  

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 – tekst jedn.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 – tekst 

jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Strzeleczki uchwały Nr XXXVII/237/21 z 

dnia 22 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice, w granicach określonych 

na załączniku graficznym do uchwały.  

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostanie 

sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz 

składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony 

środowiska. do dnia 27 kwietnia 2022 roku 

Wnioski należy składać: 

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki; 

2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Strzeleczki, w godzinach pracy Urzędu, 

3. 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 (opatrzone tematem: „Wniosek”) na adres: ug@strzeleczki.pl. 

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

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Strzeleczki. 

 

Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka 

 
 
Obwieszczenie wywieszono w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.: 

 na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, 

 na sołeckiej tablicy ogłoszeń, 

 na stronie BIP Urzędu. 
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Strzeleczki, którego siedzibą jest Urząd Gminy 
Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, tel. 77 407 66 60, ug@strzeleczki.pl. 

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizację przysługujących 
praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres ug@strzeleczki.pl lub tel. 77 407 66 60. 

4. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 
prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem 
www.bip.strzeleczki.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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