URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH
Pyzdry, dnia 30 kwietnia 2021 r.
IR.PP.6722.1.2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYZDR
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczącego wsi Rataje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 247), Burmistrz Pyzdr zawiadamia o:
1. podjęciu przez Radę Miejską w Pyzdrach Uchwały Nr XVIII/160/2020, z dnia 27 października 2020 roku,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2. przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń planu
miejscowego.
Informacje o podjętych Uchwałach oraz ich treść znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Pyzdry
www.bip.pyzdry.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowań w terminie do 3 czerwca 2021 r. Wnioski złożone
po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Burmistrz Pyzdr, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
2. ustnie do protokołu
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP – /GiMPyzdry/SkrytkaESP,
planowanie@pyzdry.pl (bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym)

e-mail:

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Burmistrz Pyzdr.
Burmistrz Pyzdr
/-/Przemysław Dębski

Obowiązek informacyjny dla stron postępowania
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pyzdr z siedzibą w Pyzdrach, Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310
Pyzdry. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w
zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w zakładce
RODO-Klauzle pod adresem https://www.bip.pyzdry.pl/
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku
z przetwarzaniem przez Burmistrza Pyzdr danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania
aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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), przysługuje, jeżeli nie wpływa na
ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

