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OBWIESZCZENIE

o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na  podstawie  art.  11  pkt  7  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt.
2-5 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Ornontowice  wraz  Prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  w  zakresie
wprowadzonych  zmian  w  wyniku  rozpatrzenia  uwag  złożonych  do  projektu
Studium,  w  czasie  jego  pierwszego  wyłożenia  do  publicznego  wglądu,
w  dniach  od  08.09.2022  r.  do  30.09.2022  r. w  siedzibie  Urzędu  Gminy
Ornontowice, w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice. 

Przedmiotem wyłożenia jest:
-  fragment  rysunku  „Kierunki”  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Ornontowice,  w  granicach
wskazanych przerywaną linią w kolorze czerwonym,
- prognoza oddziaływania na środowisko.

Pozostałe części projektu Studium nie są przedmiotem wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium (w zakresie
objętym wyłożeniem) odbędzie się  w dniu 14.09.2022 r. w sali ARTerii Centrum

Kultury  i  Promocji  w Ornontowicach  przy ul.  Zwycięstwa 26, o godz.  1600,
z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte  w  projekcie  Studium  (w  zakresie
objętym wyłożeniem), może wnieść uwagi. Uwagi do projektu Studium należy
składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach
(43-178) przy ul.  Zwycięstwa 26a lub drogą elektroniczną opatrzone podpisem
elektronicznym.  Uwaga  powinna  zawierać  nazwisko,  imię  i/lub  nazwę  jednostki
organizacyjnej  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy w terminie do dnia 24.10.2022 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 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 2022
r.  poz.  1029  z  późn.  zm.),  projekt  Studium  podlega  strategicznej  ocenie
oddziaływania  na  środowisko,  w  tym  –  z  zapewnieniem  możliwości  udziału



społeczeństwa  –   w  okresie  wyłożenia  do  publicznego  wglądu,  o  którym  mowa
wcześniej. Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3
Ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu (w zakresie
objętym wyłożeniem), w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. 

Zgodnie z art. 34 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  o którym mowa w Ustawie z 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2021r
poz.  1797).  Uwagi  i  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 i/lub nazwy jednostki
organizacyjnej  i  adresu  wnioskodawcy,  przedmiotu  wniosku,  oznaczenia
nieruchomości  w  terminie  do  dnia  24.10.2022  r. Organem  właściwym
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ornontowice.

Informuję  Panią/Pana,  że  Wójt  jako  Administrator  Danych  będzie  przetwarzał  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.
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