Znak sprawy: GS.Bud.Zaw.Pl.6722.1.2019
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach : Lemierzyce, Słońsk i
Ownice
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
Wójt Gminy Słońsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słońsk Uchwały Nr VIII/53/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach : Lemierzyce, Słońsk i Ownice oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk w terminie
21 dni od dnia obwieszczenia.
Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem
elektronicznym na adres sekretariat@slonsk.pl, w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia.
Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Słońsk.
Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów
planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

WÓJT
/-/ Janusz Krzyśków

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję: Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Słońsku jest Wójt Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk. Jeśli mają Państwa pytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres
Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

