
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

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

gminy Żarów wraz z prognozą na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/327/2017 z dnia 23 listopada  
2017 r.  zawiadamiam o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu  Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 04 września 2020 r. do 24 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów, sala narad, w godzinach otwarcia urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, sala narad, o godz. 
14.00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnieść uwagi do projektu Studium w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 9 października 2020 r. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Żarów z oznaczeniem temat: „STUDIUM” w formie papierowej 
na adres Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub w formie elektronicznej za pomocą 
środków  komunikacji  elektronicznej  na  adres:  burmistrz@um.zarow.pl  lub  za  pomocą  formularza 
zamieszczonego  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  tut.  Urzędu,  wraz  z  podaniem imienia, 
nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu  oraz  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga 
dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39  ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 
283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że zgodnie z art. 46  pkt 1 ww. ustawy projekt Studium 
podlega  strategicznej  ocenie  oddziaływania  na  środowisko,  w  tym  zapewnieniu  możliwości  udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Z dokumentacją 
sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w 
dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko  mogą być składane uwagi na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, ustnie do  
protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia 
Urzędu  oraz  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym  na  adres:  burmistrz@um.zarow.pl  opatrzone  tematem:  „STUDIUM  -  OCENA” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 r. Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię
i nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Burmistrz Miasta Żarów.
Jednocześnie  informuję  że  zgodnie  z  art.  21   ustawy,  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje o ww. 
projekcie studium, a także o prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz 
opiniach  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 
Środowiska. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z 27  kwietnia  2016  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), w związku z ustawąz dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 17a ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.  
2. Dane kontaktowe: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: bezp.info@gmail.com.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego. 



4. Podstawa przetwarzania Pani/a danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

5. Posiada Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwa-
rzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warsza-
wa).

6. Pani/a dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do otrzymania Pana/i danych na podstawie przepisów pra-
wa oraz stosownych umów zawartych z biurami urbanistycznymi. Podawanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do należytej  
obsługi wniosku ze strony Urzędu Miejskiego w Żarowie.
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