BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201, www.budzyn.pl, e-mail urzad@budzyn.pl

Budzyń, dnia 11 czerwca 2021 r.
znak GKM.6722.7.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUDZYŃ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka nr 1006/5 w Budzyniu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą nr X/115/2019 Rady Gminy Budzyń
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – działka nr 1006/5 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 2021 r., poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka nr 1006/5 w Budzyniu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od dnia 18.06.2021 r. do dnia 09.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa
16A, w godzinach otwarcia Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie w/w miejscowego planu odbędzie się w dniu
24.06.2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń
( parter pok. 021) o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 17 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 Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26.07.2021 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 2021 r. poz. 670 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
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 Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń,
w wyżej wskazanym okresie, oraz mogą wnosić uwagi: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
w terminie do dnia 26.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i 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 Burmistrz Miasta i 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 2021 r.
poz. 741 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 na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce
„NAZWA, DANE ADRESOWE” oraz w siedzibie Administratora

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń:
– Urząd Miasta i Gminy Budzyń,
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Budzyń: Gmina Budzyń - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)
3. A/a.

BIP (obwieszczenia),

