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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póżn zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póżn. zm.) oraz uchwały
Nr XVII/184/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 sierpnia 2017r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck
wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2019r. do 17 maja 2019r.
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Glinojecku ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck w godzinach
pracy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbedzie sie
w dniu 9 maja 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Glinojecku ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck o
godz. 1000.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym z
zapewnieniemmożliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wgladu.
Uwagi i wnioski w postępowaniu wymagajacym przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wgladu,
może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu i prognozy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w
Glinojecku ul. Płocka 12, 06—450 Glinojeck. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości. której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 7 czerwca 2019r.
.lako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.
Zgodnie z artykulem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób lizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie (› ochronie danych). Burmistrz Miasta i Gminy spelnia obowiązek informacyjny przekazując
Państwu poniższe dane:
.deinistran›rem Panstwadanych <_›sobowych jest (imina ( ilinojeck reprezentowanaprzez BurmistrzaMiasta i ( iminy. ul. Płocka 12, 06-450Glinojeck, tel: 23 67400 17, fax: 23
(›74 38 18, e—nmil: SL'lx'l't'illli:li.(f:0je'-gl111()ijClśj'tlDane kontaktowe do inspektora (' )chrony Danych: e-mail: icxl<@rt-net.pl. ( Żelem przetwarzaniadanych jaki realizuje .*deinistrator
jest opraCowanie miejscowego planu zagospodart›wania przestrzennego. ()dbiorcmni, ktorym mozemy udostepnic Państwa dane osobowe, sa prxlmioty zapewniające

oprr ›giamowanie przetwarzającedane. Dane nie beda przekazywanie do Panstw trzecicl'i. Dane osobowe bedą przetwarzzme przez okres obowiązywaniaplanu. Państwadane
osobowe są przetwarzane im pixlstawie przepisow prawa, ktore określaja ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. (› plmtowaniu i zagospcxlarowaniuprzestrzennym oraz z dnia 3

pazdziernika2008 r. o udi ›stepnianiu inlorntacji o środowisku i jego l)Cl'll'()lIlL', udziale społeczeństwa w ochronie snxlowiska oraz (› ocmach oddziaływaniana srtxlowisko.

jednoczesnie posiadaja Panstwo mozliwość dostepu l alu'ualizaeji podanych danych i prawo do zadania usuniecia lub ognuuczenia przetwarzzmia oraz prawo do wniesienia

sprzeciwuwt ›bee przetwarzania.a tak/le prawo do przenoszenia danych. 7. przyslugujaeychpraw moga Panstwo skorzystaćk< ›ntaktując sie przez pixlane wyzq dane. Przysługuje
Panstwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, je nak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizr ›wanegc › przetwarzanianie wystepujepn ›tilt ›wanie.
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