
Ruda-Huta, dnia 27 grudnia 2022 r. 

RŚG-IV.6720.1.2022 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUDA-HUTA 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) oraz zgodnie  

z art. 54 ust. 2 i 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam  

o podjęciu przez Radę Gminy Ruda-Huta uchwały Nr XXXVI/215/2022 z dnia 15 grudnia 

2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta. Obszary zmiany studium 

oznaczone zostały na załącznikach graficznych do uchwały. Uchwała umieszczona została na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta.  

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 51 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 przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

projektu zmiany Studium, w ramach której opracowana zostanie prognoza oddziaływania  

na środowisko. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium, w terminie do dnia 

18 stycznia 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Ruda-Huta  

w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110  

Ruda-Huta, lub elektronicznej, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ruda-huta.pl lub 

poprzez ePUAP: /sy17dq8p6i/SkrytkaESP 

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

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ruda-Huta. 

 

 

 
 

Klauzula informacyjna w związku z 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/67 (RODO)  

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 (Dz.U. UE L.2016.119.1 ze zm.) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ruda-Huta pod adresem: ul. Niepodległości 44, 22-110 

Ruda-Huta. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@ruda-huta.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego tj. dokumentu planistycznego na 

podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. 

6) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  

z którymi zawarto umowy powierzenia danych w tym zakresie. 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz w przypadku, gdy dane 

osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeśli nie wpływa to 

na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania 

danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

9) brak podania przez Panią/Pana danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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