WÓJT GMINT
BUDZYŃ
Budzyń, dnia 10.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUDZYŃ
o wylożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwalą nr 1V/47/20 19 Rady Gminy Budzyń z dnia
27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pianu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Wągrowieckiej I Olszynkowej 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 spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Wągrowieeldej i Olszynkowej w Budzyniu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od dnia 17.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń,
ul. Przemyslowa 16A, iy 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. 15:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte ty projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy skladać 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 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.
Stosownie do zapisów art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko w związku
z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy ty Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemyslowa 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.

ELA UZULA INFORMACYJNA O PRZET WARZANILI DANYCH OSOBOWYCH II” PROCEDURZE PLANISTYCZNEJ:
II iiq:kii : ohoiiiq:kiem okrejlwnm li” art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony osób ft:y”c-zmz-h w związku: pr:etiiar:aiiieni danych osohoiiyc), I w sprawie niohodnego pr:epły”iiu takich danych oni: uchylenia
dy”rektyiii” 9546”JUE (ogólne ro:porzqdzenie ° ochronie danych) (Dz. Lir:. UE L 119 z 01 maja 2016 r.. str. 1, z póćrTicjs_,”mi :rnianami)
inforniuję. że
1.,I cl,‚ihiLętratorem podanyrh we u-niosko danych osobowych jest Wójt Gnilny” Budzy”ń. z siedzibą 63-830 Rudzyń. ni. Pr:emysloia 16A.
2. Podane dane osobowe będą pr:ehicir:ww w celu pr:epiywad:enia procedury” spor:qd:cnia „niescowego planu :agospodarou-an:a przestrzennego
na podstawie ustawy: dnia 27 molto 2003 r. O plannirwiiii i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. :2020 r. po:- 293 :e :m.),
3. ir wszystkich sprmrach związanych : przetwarzaniem danych osobowych oraz reali:aęjq przyslitgnjcyeych w tyto zakresie prali-.
można skontaktou-ać się : Inspektorem Ochrony” Danych pod adresem e-tnail iodo@iodopila.pl,
4. Pc/cn zakres informacji dotyczących przemarzania dany-ch osohoi-y-ch znajduje się na stronie internetowej urzędu w B/P u-zakładce .„ NAZWA,
D.-INEADRESOWE”ora: w siedzibie ihlministratora,

Otrzymuja:
I. Tablica ogłoszeń:
Urząd Gminy Budzyń.
2, Struna inleruekn%a Urzędu Gminy Budzyń:
www.budzyn.pI
BlP (obwieszczenia)
3. Ala,
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