Ślesin, dnia 14.11.2019 r.
Nr BZB.6721.13.II.14.2017
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach : KĘPA i WĄSOSZE,
gm. Ślesin 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 2018r., poz.1945 ze zm.), art. 39 ust.1, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2018r., poz.2081 ze zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej Gminy Ślesin:
- Nr 271/XXVIII/17, z dnia 30 marca 2017r. ( dot. obr. Kępa ),
- Nr 256/XXVII/17, z dnia 27 lutego 2017r. ( dot. obr. Wąsosze ),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w/w terenów wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w terminie :
od 28 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do wglądu dokumentach ,
odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r., o godz. 10-tej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Ślesin, ul. Kleczewska 15.
Zgodnie z art. 18 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów, wyłożonych do publicznego wglądu,
może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów planów należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy
Ślesin , w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 oraz
z 2014 r. poz. 1662) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ) lub za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.
Składana uwaga powinna zawierać : imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.
Z up. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
Jacek Sobiegraj - kierownik referatu „
Klauzula informacyjna :
Spełniając obowiązek wynikający z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, 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 w Kępie i Wąsoszach 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

