
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORLICE 

z dnia 14.09.2021 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gorlice 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 11 pkt 7) i 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 30 i 39 ust. 1, w związku z art. 40 i 46 ust. 1 
pkt 1) i ust. 2 oraz 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Gorlice  

Nr XXII/245/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice 

Z A W I A D A M I A M 

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ  

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORLICE  

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

w dniach od 22 września 2021 r. do 20 października 2021 roku włącznie w siedzibie Urzędu Gminy 
Gorlice w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu. 
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie udostępniony do 
wglądu również w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorlice www.gmina.gorlice.pl oraz 
na stronie BIP Urzędu Gminy Gorlice bip.malopolska.pl/uggorlice. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko 
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury  
w Dominikowicach, o godz. 11-ej, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w dobie epidemii 
COVID-19. Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii informuje się, że  
w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami 
obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej 
udziału wszystkim zainteresowanym. 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko przez cały okres wyłożenia oraz 21 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia projektu Studium tj. do dnia 10 listopada 2021 r. włącznie. 
 

W związku z powyższym informuję, że uwagi dotyczące przedmiotowego opracowania mogą być 
wnoszone: 
1) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Gorlicach lub listownie na adres Urzędu Gminy  

w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, 
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl. 
 

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki, adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi 
oraz oznaczenie nieruchomości lub jej części, której uwaga dotyczy.  
Formularz do składania uwag w wersji papierowej dostępny w Urzędzie Gminy w Gorlicach,  
ul. 11 Listopada 2, w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.gmina.gorlice.pl. 
Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie art. 42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gorlice. 
 

ZASTĘPCA WÓJTA 

/-/ Magdalena Czech 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000778&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353&min=1
http://www.biecz.pl/
http://bip.malopolska.pl/umbiecz
http://www.biecz.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
(podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE(RODO)) 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Gorlice reprezentowana przez Wójta. 

Kontakt do Administratora: adres: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 57 62, e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail iod@gmina.gorlice.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Administratora w toku sporządzania 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzania projektu planu miejscowego 
oraz rozpatrzenia zgłaszanych uwag. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Podanie danych osobowych w niektórych przypadkach jest warunkiem ustawowym, w przypadku dobrowolnego zgłaszania uwag 
podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do skutecznego realizowania zadań Administratora. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
podmioty, które realizują zadania dla Administratora w ramach stosownych umów. Takimi odbiorcami może być Poczta Polska S.A., 
podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty wymienione w art. 11 oraz art. 17 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegółowe informacje o odbiorcach można uzyskać w siedzibie 
Administratora. 

6. Administrator może przekazać Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (tj. państw trzecich), 
za wyjątkiem organizacji międzynarodowych w sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania wystąpią osoby zamieszkałe poza 
terenem EOG. Administrator prowadzi korespondencję listowną zabezpieczając dane poprzez wysyłkę listem poleconym korzystając 
z usług Poczty Polskiej. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 
Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w przypadku jeżeli dane osobowe nie zostały 
zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i 
wolności osoby, od której dane te pozyskano, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 4) 
ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień. 

(wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorlice, tablicach ogłoszeń sołectwa Bielanka, Bystra, 
Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark, Zagórzany, w dniach 
od 14.09.2021 r. do 21.09.2021 r.) 

 


