
 
OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony  

w sołectwie Bieńkowice, przy ul. Myśliwskiej. 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia3 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 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z uchwałami Rady Gminy 
Krzyżanowice: 

 

 nr 0007.II.13.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia 
„Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim”, 
 

 nr 0007.VIII.39.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę  
Nr 0007.II.13.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu 
przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze  
w województwie śląskim (polder)”, 

 

 nr 0007.XX.42.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr 0007.II.13.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu 
przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze  
w województwie śląskim (polder)”, z późniejszą zmianą. 
 

zawiadamiam 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice,  
przy ul. Myśliwskiej. 
 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
w terminie do dnia 16 maja 2022 r.  
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5,  
47 – 450  Krzyżanowice, a także ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej,  
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:ug@krzyzanowice.pl. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanowice. 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku procedury sporządzania 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzyżanowice, w tym danych osobowych zawartych we wnioskach, jest niezbędne  
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 
1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
Obowiązek ten wynika wprost z art. 1 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora – 
Wójta Gminy Krzyżanowice, dostępne są w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 
47–450 Krzyżanowice oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce ochrona danych osobowych: 
http://www.bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html. 

       
          Wójt Gminy Krzyżanowice  
                 Grzegorz Utracki 
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