
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY PRZEMĘT 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 

ust. 1 i art. 54 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.) oraz z uwagi na ogłoszenie stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

 

zawiadamiam 

 

o odwołaniu dyskusji publicznej (wyznaczonej na dzień 31 marca 2020 r. godz. 14.00) 

nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie 

miejscowości Górsko; 

 

o wyznaczeniu nowego terminu dyskusji publicznej na dzień 28 kwietnia 2020 r. o godz. 

12.00; 

 

o wydłużeniu do dnia 30 kwietnia 2020 r. terminu wyłożenia do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 

ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko; 

 

o wydłużeniu do 15 maja 2020 r. terminu składania uwag do ww. projektu planu oraz 

uwag i wniosków do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dotyczącej ww. projektu planu. 

 

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Przemęt do urny wystawionej 

w wyznaczonym miejscu przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Przemęt oraz za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Przemęt z podaniem imienia, 

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy. 

 

Jednocześnie informuję, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Przemęt: https://przemet.com/2019/04/17/miejscowy-plan-

zagospodarowania-przestrzennego/. 

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję 

że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Przemęt: www.przemet.pl oraz 

w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt. 

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych 

uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 

planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 

pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

Wójt Gminy Przemęt 

                                                                                           /-/ Janusz Frąckowiak 
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