Osiek, 21.06.2019 r.
WÓJT GMINY OSIEK

OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osiek dla terenu położonego w miejscowości Osiek,
Gmina Osiek.
Na podstawie art. 39, art. 54 ust. 3 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 2018 poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek dla terenu położonego w miejscowości Osiek,
Gmina Osiek (procedura wszczęta uchwałą Nr VII/40/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) oraz do
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla zmienianego dokumentu.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek, biuro nr 3.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Osiek, Osiek 85,
87-340 Osiek, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osiek.

Wójt Gminy
Osiek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych
osobowych jest Urząd Gminy Osiek z siedzibą w Osieku 85, 87-340 Osiek, reprezentowany przez Wójta Gminy
Osiek.

