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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ornontowice

o przystąpieniu do  sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ornontowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Ornontowice Uchwały nr XXI/184/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ornontowice, obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium. Wnioski należy składać na piśmie  w Urzędzie
Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach (43-178) przy ul. Zwycięstwa 26a, lub drogą 
elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i/lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości której dotyczy w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. 

Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Ornontowice lub pobrać ze stron internetowych Gminy 
www.ornontowice.pl, www.bip.ornontowice.pl.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 oraz 46 pkt 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 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, 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. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Ornontowice
z siedzibą w Ornontowicach (43-178) przy ul. Zwycięstwa 26a lub na adres email: 
ug@ornontowice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 
wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości w terminie 30 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 20 listopada 2020 r.

Informuję Panią/Pana, że Gmina Ornontowice jako Administrator Danych będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe celem 
realizacji zadań publicznych zgodnie z treścią złożonego wniosku/pisma. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można 
uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@ornontowice.pl lub poprzez złożenie, w siedzibie Urzędu, pisemnego wniosku 
do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu 
http://www.bip.ornontowice.pl w zakładce RODO. 

Wójt Gminy Ornontowice

     mgr Marcin Kotyczka

                                                                                                   

mailto:ug@ornontowice.pl
http://www.bip.ornontowice.pl/
http://www.ornontowice.pl/

