
Grębocice, dnia 5 lutego 2020 r. 

OGŁOSZENIE 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla planowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV w obrębie 

Grębocice wraz z dowiązaniami liniowymi 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 

ust. 1, w związku z art. 46 pkt 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Grębocice Uchwały Nr VIII/63/2019 z dnia 

30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla planowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV 

w obrębie Grębocice wraz z dowiązaniami liniowymi. 

Projektem planu miejscowego objęto obszar planowanej stacji elektroenergetycznej 

110/20 kV wraz z dowiązaniami liniowymi w obrębie geodezyjnym Grębocice oraz części 

wybranych działek w obrębach geodezyjnych Ogorzelec i Kwielice, na których inwestycja 

dotyczyć będzie słupów i zawieszenia przewodów. Obszary objęte projektem planu zostały 

określone na załącznikach graficznych do ww. uchwały. 

Względem ww. projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam również o możliwościach zapoznania się 

z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Grębocicach, ul. Głogowska 3, 59-150 

Grębocice w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Grębocicach zamieszczono ww. uchwałę. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego na podstawie 

art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi 

na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 

59-150 Grębocice, w terminie do 26 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 

imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy. 

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Grębocice. 

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Wójt Gminy Grębocice 

/-/ Roman Jabłoński 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150 Grębocice, 

tel. +48 76 831 55 01; e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@amt24.biz, tel.: 76 300 01 40 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 

wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 



z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


