Margonin, dnia 11 czerwca 2021 roku
WGN.GP.6721.3.15.2018.2020.MN
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Klotyldzin – działka nr 51/6, 51/7, 51/41, 51/50 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. z 2021 r, poz. 74 ze zmianami) oraz 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 (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami) w związku z uchwałą nr
XLVII/254/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin – działka nr 51/6, 51/7, 51/41, 51/50,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin – działka nr 51/6, 51/7,
51/41, 51/50 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, w godzinach urzędowania.
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to
zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: (67) 28 46 068 lub kierując prośbę o umówienie wizyty
na adres e-mail: marek.nowaczewski@margonin.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 2 lipca
2021r. o godz. 11.00 i zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość
z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania
pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą komunikatora internetowego
szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.margonin.pl co najmniej
10 minut przed rozpoczęciem dyskusji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu
należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez
konieczności
opatrywania
ich
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
na
adres:
marek.nowaczewski@margonin.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2021r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: marek.nowaczewski@margonin.pl.
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin. Uwagi złożone po
upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz poprzez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Margonin.

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 11 czerwca 2021 roku
Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń: 28 lipca 2021 roku
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Margonin z siedzibą w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, e-mail:sekretariat@margonin.pl Dane
osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27/ 3/2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań
dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/4/2016 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 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

