WÓJT GMINY BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX (67) 28 43 370/201

Znak sprawy: GKM.6722.7.2020

Budzyń, dnia 4 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Budzyń
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – działka nr 1006/5 w Budzyniu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Budzyń uchwały Nr X/115/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka nr 1006/5
w Budzyniu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A,
64-840 Budzyń, w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Przemysłowej 16A, w pok. 104 oraz składać wnioski
do w/w postępowania. Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko mogą być składane w w/w terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1173), na adres Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A,
64-840 Budzyń, e-mail: m.lisiewicz@budzyn.pl. Wnioski rozpatrzy Wójt Gminy Budzyń.
Wójt Gminy Budzyń
(-) mgr Marcin Sokołowski
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCEDURZE PLANISTYCZNEJ:
W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.,
str. 1, z późniejszymi zmianami) informuję, że:
1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Budzyń, z siedzibą 64-840 Budzyń,
ul. Przemysłowa 16A,
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 ze zm.),
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw,
można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@iodopila.pl,
4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu
w zakładce „NAZWA, DANE ADRESOWE” oraz w siedzibie Administratora.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń:
– Urząd Gminy Budzyń,
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Budzyń: www.budzyn.pl
3. A/a.

BIP (obwieszczenia),

