
       Sarnaki, dn. 14.07.2022 r. 

Znak: ZPiI.6720. 6.2022 

 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki 

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 ) oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku 
z Uchwałą Rady Gminy Sarnaki Nr XI/66/2019 z dnia 19.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki 

zawiadamiam 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sarnaki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
27.07.2022 r. do 10.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sarnaki:  ul. B. Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki, 
w pok. nr 101, w godzinach pracy Urzędu.  

Projekt Studium w okresie wyłożenia będzie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sarnaki: https://bip.sarnaki.pl/rejestr-urzedowych-tablic-
ogloszeniowych.html (zakładka: Urzędowe Tablice Ogłoszeń > Rozwój i Infrastruktura) oraz na stronie 
internetowej http://sarnaki.pl/  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
10.08.2022 r.  w Urzędzie Gminy Sarnaki o godz.  1500, w sali konferencyjnej.  

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 
pkt. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Sarnaki może wnieść uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na 
środowisko.  

Uwagi  i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2022 r. w formie papierowej 
lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak: platforma ePUAP. 
Uwagi lub wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można również złożyć wysyłając je na 
adres e-mail: gmina@sarnaki.pl  

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

 

       Wójt Gminy Sarnaki 

    /-/ Grzegorz Arasymowicz 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
1) Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po 
czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Sarnaki jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z 
przepisami dot. archiwizacji dokumentów. 

2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Sarnaki z siedzibą: ul. B. Joselewicza 3, 08-
220 Sarnaki. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, 
niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania. 

3) Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4) Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), 

6) Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych 
danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę. 

7) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Sarnaki:  
e-mail: ochronadanych@sarnaki.pl        


