WÓJT GMINY.
BUDZYŃ
Budzyń, dnia 10.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUDZYŃ
u wylożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulicy Łucjanowo w Budzyniu
wraz z prognozą oddzialywania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLI/335!20l8 Rady Gminy Budzyń z dnia 15
października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Lucjanowo w Budzyniu oraz w związku z art. 3 pkt 11 oraz
art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r,, poz. 283 ze zm.)
zawiadamiam o wylożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulicy Lucjanowo w Budzyniu
wraz z prognozą oddzialywania na środowisko
w dniach od dnia 17.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. iy siedzibie Urzędu Gminy Budzyń,
ul. Pnemyslowa 16A, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie w/w miejscowego planu odbędzie się w dniu
23.07.2020 r.. w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń (parter pok. 021), o godz. 13:30.
Zgodnie z art. Ii pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
każdy. kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu. może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Budzyń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24.08.2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustaiyy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) opatrzone
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.
Stosownie do zapisów art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku
z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Budzyń. ul. Przemysłowa 16A,
64-840 Budzyń, w wyżej wskazanym okresie. oraz mogą wnosić uwagi: w formie pisemnej, ustnie do
protokolu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym w terminie do dnia 24.08.2020 r.

KLAUZULĄ INFORMACY.LYA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCEDURZE PLANISTYCZNEJ:
II zirią:kn : ohowrnzkwm okrehaz;nt ii art. 13 ru:por:qd:ensa Pariwnenn: Europejskiego i RaUt (UE) 2016 679 : dnia 27 kwietnia 2016 r
riq:la: : pnetiiar:w:ie;n da,zj ch osohoitychz I z: sprcfll te .n:ohod:zego przeplot i: tak: c/: danzrlz ara: uch: buta
W spranie ochrony os6li ti:rcnych
drrekn”wt 95!4ÓIUE (ogcil:w rtrpornd:er:ze O ocIzrouzw danych) (1): (Jr: UE L 119 : 04 ozu/a 2016 r str 1. : pńż;uejszjo:: :m,a,zan:z)
informuję. ze
J. .-ldu,::u:istratorem jjodcun yh ue omsku da,,: ch osobo::j rit jest J jj Gmin Budz3i. z siedzibą 64—810 Bud.i. ud Przenu; s/ony 16.1
2. Podane dane osrjhou: e będę pcen:ar:ane z” celu: przeprowadzenia procedury spor:qd:e:zia tuk/sennego piwni zagnspadaroiu anta przeMnennego
na podsicizzie ustani : dni:: 1 7 marea 2003 r. o plano utnzziuz i :csgospadaraura:zizu p:testr:ennrnz (tj. Dz. U : 2020 r, po:. 193 ze zm ).
3. We „:s:ystkich sprauuach :ww:wnch : pr:euzarzw,iern danych osohouych oraz realizację pr_%5/t%nfjQc3c/t z: „ilu tikresit pniu,
mo:na skontaktować się : Inspekroren, Ochronj Dwzych pod adresem e-mail iodaiodapila.pl.
4. Pelen zakres informacji dntic:anch pr:enrar:cmin danych osohonych znajduje się na stronie inierizelonej u:rędz: i: R/P w zak/adce ..
D.JNE:IDRESOH”E ara: tu siedzibie .ldmhzisrrarora.

Otrzymui:
I. Tablica ogłoszeń:
Urząd Gminy Budz%ń.
2. Struna internetowa Urzędu Gminy Dudzyń:
BlP (ohwicsiezenia)
www.hudzyn.nI
3. A/a.
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