
Zbójno, dn. 17.03.2022 r. 
OBWIESZCZENIE 

 
o przystąpieniu do sporządzenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zbójno 
 

Wójt Gminy Zbójno, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2373), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Zbójno Uchwały: 

Nr XXV.141.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno. 

 
 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji       
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w ramach przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków  jest 
Wójt Gminy Zbójno. 

 
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie 
Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno  lub elektronicznej na adres: bip@zbojno.pl do 
Wójta Gminy Zbójno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2022 r. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
1) w formie pisemnej; 
2) ustnie do protokołu; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są                         

w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójno pod adresem: bip.zbojno.pl 
 

 
 

Wójt Gminy Zbójno 
Katarzyna Kukielska 

 

 
Informuję, że: 

1. Złożenie uwagi lub wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie. 
2. Administratorem podanych w uwadze lub wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Zbójno z siedzibą Zbójno 178A, 87-645 

Zbójno, tel. (54) 280-19-21, mail: bip@zbojno.pl. 
3. Dane są podawane w celu składania uwag i wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi Ustawa 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. 2021, 
poz. 2373). 
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 
6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 

 

 

 


