
Piwniczna-Zdrój, dnia 12 października 2021 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E 

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247  
ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/133/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 października 2021 r. 
do 10 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20,  
33-350 Piwniczna-Zdrój, (pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej  
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju -
https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj, zakładka obwieszczenia i zawiadomienia. Projekt 
studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu 
dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Piwniczna-Zdrój  
tj. www.piwniczna.pl. 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędą się w dniach: 

1. 26 października 2021 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 19) w Urzędzie Miejskim 
w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna Zdrój. 

2. 27 października 2021 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 19) w Urzędzie Miejskim 
w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna Zdrój. 

3. 28 października 2021 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 19) w Urzędzie Miejskim 
w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna Zdrój. 

Dyskusje publiczne odbędą się z zachowaniem ograniczeń sanitarnych, które obowiązują na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w dyskusji 
publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju  
w zakładce obwieszczenia i zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. 
Uwagi do projektu studium należy składać do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna Zdrój, albo w formie elektronicznej za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@piwniczna.pl 
lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /t2k659airo/Skrytka.  Uwaga powinna zawierać imię 
i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), informuję 
o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. Uwagi i wnioski należy składać  
w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna 
Zdrój, albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  
poczty elektronicznej: gmina@piwniczna.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: 

https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj
http://www.piwniczna.pl/
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/t2k659airo/Skrytka. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo 
siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju - reprezentujący Miasto i Gminę 
Piwniczna-Zdrój z siedzibą: Rynek20, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Państwa dane osobowe będą przetwarzane  
w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
w szczególności art. 8c i art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40, 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 w związku z procedurą opracowania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Jednocześnie informujemy o ograniczeniu 
prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań 
dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. RODO), jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, 
zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pełną klauzulę informacyjną 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju, tel. (18) 4464043 e-mail: gmina@piwniczna.pl oraz  
na stronie https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj i www.piwniczna.pl. 

 
 

 
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju  

Dariusz Chorużyk  
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