Ślesin, dnia 03.02.2022 r.

OGŁOSZENIE
W związku z planowanym przystąpieniem do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów
w obrębie geodezyjnym Licheń Stary, Gm. Ślesin zatwierdzonego
Uchwałą Nr 329/XXXIX/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28.06.2002r.
ogłoszoną w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 102, poz. 2562 z dnia 29.07.2002r.
informuję
że zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania do Burmistrza Miasta
i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, w terminie do 10 marca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (nr geod. działki).
Rozpoczęcie procedury sporządzenia mpzp lub jego zmiany możliwe jest w przypadku,
gdy wnioskowane przeznaczenie działki jest zgodne z obowiązującym STUDIUM
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin, w związku
z powyższym do ww. opracowania należy składać jedynie wnioski, które są zgodne
z obowiązującym studium.
Przeznaczenie działki w studium można sprawdzić na ogólnodostępnej stronie
internetowej: sip.gison.pl/slesin.
Należy włączyć warstwy tematyczne:
DOKUMENTY PLANISTYCZNE : STUDIUM
DANE KATASTRALNE : Działki - GUGiK
W wyszukiwarkę wpisać nr działki i obręb geodezyjny lub adres nieruchomości.
Po kliknięciu myszą na rysunek studium, ukaże się odnośnik do Uchwały
zatwierdzającej dokument oraz legendy.
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski

Klauzula informacyjna :
Spełniając obowiązek wynikający z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, z dn.27.04.2016 r., informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin , jest Burmistrz Miasta i Gminy, ul. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin. Urząd Miasta i Gminy będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przy realizacji
procedury sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych
terenów na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień , może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail : iod@comp-net.pl

