
WÓJT GMINY LEWIN KŁODZKI    Lewin Kłodzki, dnia 21 czerwca 2022 r. 

woj. dolnośląskie 
 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki 

 

 

 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) oraz 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lewin Kłodzki Uchwały Nr 

XXXVII/202/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin 

Kłodzki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej  

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium zgodnie z Uchwałą 

Nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki oraz  do prognozy oddziaływania 

na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2022 r. 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy 

Lewin Kłodzki, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki, lub elektronicznej na adres 

planowanie@lewin-klodzki.pl. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

 

 

 

Joanna Klimek-Szymanowicz 

     Wójt Gminy Lewin Kłodzki 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Wójt Gminy Lewin Kłodzki, ul. Nad potokiem 4, 57-343 

Lewin Kłodzki, tel.: 74 86 98 428, e-mail: iod@lewin-klodzki.pl  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wnioskodawcy mogą skontaktować się drogą elektroniczną: iod@lewin-klodzki.pl 

 lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lewin Kłodzki. 
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