
Opoczno, dnia 24.03.2022 r. 
BURMISTRZ OPOCZNA 
RM.6720.1.2019  

OBWIESZCZENIE 
 
o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. 
zm.) oraz uchwały Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, zawiadamiam  
 

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.  
 
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
zostanie do publicznego wglądu w dniach od 1 kwietnia 2022 r. do 24 kwietnia 2022 r.  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie – Wydział Rozwoju Miasta ul. Staromiejska 6,  
26-300 Opoczno, budynek „E” na parterze - po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty 
w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6, w godzinach 
pracy Urzędu – mailowo na adres klaudyna.mastalerz@um.opoczno.pl lub telefonicznie pod 
numerem (44) 786 01 31, a także na stronie internetowej: www.bip.opoczno.pl zakładka – 
(lewa strona) Zagospodarowanie przestrzenne – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Opoczno.  
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno odbędzie się w dniu  
13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6,  
26-300 Opoczno o godz. 13.00.  
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
zmiany Studium.  
Uwagi do projektu zmiany Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 maja 2022 r. do Burmistrza Opoczna  w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres na adres: 
umopoczno@um.opoczno.pl lub poprzez Skrzynkę podawczą na 
ePuap/019o63xmuq/SkrytkaESP.  
Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), 
adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Opoczna.  

 
  



Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane 
dotyczą – art. 13 RODO 
Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016r. 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, zwane RODO) – DZ.U.UE L119, w związku z art. 17a 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że: 

Administrator Danych 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna,  

z siedzibą w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 

Inspektor Ochrony 
Danych 

Kontakt: iod@.um.opoczno.pl, nr telefonu 44 786 01 66 lub na adres siedziby 
administratora 

Cele przetwarzania 
danych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku/uwagi na 
potrzeby ww. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawa prawna 
przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 17 pkt 11-14,  
w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 9 pkt 13 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Okres przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  
z jednolitego rzeczowego wykazu akt.  

Odbiorcy Twoich danych Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa – Wojewodzie Łódzkiemu oraz 
projektantowi, na podstawie umowy powierzenia. 

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  

3) prawo ograniczenia przetwarzania. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku 
prowadzonych postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych 
prawo, o którym mowa w art. 15 lit g RODO (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 te dane pozyskano. 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Informacja o 
konieczności podania 
danych 

Podanie danych – imię, nazwisko i adres – jest obowiązkowe. W przypadku 
niepodania danych wniosek/uwaga nie będzie rozpatrywany. 

 
 

 
 


