
Strzeleczki, 17 stycznia 2023 r. 

OBWIESZCZENIE 
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały  

nr XXXIV/211/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki pod adresem 

www.bip.strzeleczki.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lutego 

2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki w Sali Narad (pokój nr 101, I piętro)  

o godzinie 16:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 

kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać 

na piśmie do Wójta Gminy Strzeleczki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres planowanie@strzeleczki.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 28 lutego 2023 r. 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1029 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem 

społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na 

adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 

na adres planowanie@strzeleczki.pl w terminie jak wyżej. 

Wójt Gminy Strzeleczki informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie 

z  przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). 

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”. 

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w dniu 17 stycznia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzeleczki, 

na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń w Komornikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Strzeleczki oraz w Tygodniku Krapkowickim. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

 

 
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 sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” 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”. 

 

http://www.bip.strzeleczki.pl/
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