
      Rusiec, dnia 17 września 2019 r. 
        WÓJT Gminy Rusiec 
           pow. bełchatowski 
               woj. łódzkie 
................................................................ 

            (pieczęć) 
 

Znak: GB4.6720.OSW.01.2019 
 

OBWIESZCZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec 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 2018 r. poz. 1945 z poźn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.), realizując uchwałę Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Rusiec z dnia 16 lipca 2018 r. zmienioną 
uchwałą Nr VI/68/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rusiec zawiadamiam o wyłożeniu          
do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rusiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 września 
2019 r. do 18 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, 
w godzinach pracy Urzędu.  

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rusiec rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 października 
2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec,                       
o godzinie 1530. 

 

Zgodnie w art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi 
do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy 
Rusiec na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35,                     
97-438 Rusiec lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e–mail: gmina@rusiec.pl lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie: od 25 września 2019 r. 
do 12 listopada 2019 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia. 

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, 
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, w godzinach pracy Urzędu.  

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rusiec. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta 
będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Rusiec. 
 

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Rusiec czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 11a tej ustawy, 
informuję, że: 
− administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Ruścu jest Gmina Rusiec 

reprezentowana przez Wójta Gminy 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35, 
− klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie Urzędu 

Gminy Rusiec (http://www.rusiec.pl) w zakładce Klauzula Informacyjna RODO oraz w Urzędzie Gminy 
Rusiec, 

− prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa 
na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

 
Wójt Gminy Rusiec 

Damian Szczytowski 


