OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz uchwały
Nr XXIII/195/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2020 r., zmienionej
uchwałą Nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 listopada 2020 r.,
z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gubińskiej w obrębie 2 miasta
Krosno Odrzańskie, w dniach od 28 grudnia 2020 r. do 18 stycznia 2020 r. w siedzibie
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w pokoju nr 12 lub 13 budynek B, w godz. od 800 do 1400.
Projekt zmiany planu miejscowego jest również zamieszczony na stronie internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/.
Dyskusja
publiczna
nad
przyjętymi
w ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r.
w Sali Tysiąclecia budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim o godz. 1400.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, ustnie
do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą elektroniczną opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP gminy Krosno Odrzańskie:
/4s6os10elg/skrytka, lub na adres e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2020 r.
Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku
prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Administratorem
danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzenia procedur
dotyczących sporządzania aktów planistycznych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno
Odrzańskie www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/, na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim.

