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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAWONIA 

o przystąpieniu do sporządzenia  

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice 

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec 

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 pkt 1 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. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawonia 

następujących uchwał: 

- nr XXXV/234/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice, 

- nr XXXV/235/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec, 

- nr XXXV/236/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla powyższych 

planów miejscowych. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na 

środowisko do Wójta Gminy Zawonia w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-

106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy 

ePUAP, lub na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 18.04.2022 r. 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

 

Wójt Gminy Zawonia 

Agnieszka Wersta 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia, 55-106 
Zawonia,  ul. Trzebnicka 11, 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Marek Adamaszek, kontakt pod adresem e-mail: iod@zawonia.pl lub 
telefonicznie nr: 608294903, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze 
sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane we Pani/Pana wniosku/piśmie bądź  
w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej lub 
właściwych przepisach,  

6) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 

00-193 Warszawa 
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;  
9) niepodanie przez Pani/Pan danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez    

rozpoznania o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 
 

 


