Margonin, dnia 17 lipca 2020 roku
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Klotyldzin - działka nr 51/6, 51/7, 51/41, 51/50
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu:
 podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Margonin Uchwały nr XLVII/524/2018 z dnia 14 czerwca
2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Klotyldzin - działka nr 51/6, 51/7, 51/41, 51/50;
 przystąpieniu do sporządzenia zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego;
 przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej
projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.
Obszar zmiany określonej w uchwale XLVII/524/2018 obejmuje teren położony w wsi Klotyldzin.
Powierzchnia terenu objętego zmianą planu miejscowego wynosi około 5,5 ha. Przedmiotem ww. zmiany
planu miejscowego jest przystosowanie polityki przestrzennej gminy do zmieniających się potrzeb
społeczno-gospodarczych gminy.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona
do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi
i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu
miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13,
64-830 Margonin, w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do
przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone 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 roku
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres Urzędu Miasta i Gminy Margonin,
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, e-mail: sekretariat@margonin.pl, w terminie do dnia 12 sierpnia 2020
roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, iż Państwa dane będą przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem internetowym: http://www.margonin.pl/rodo
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