Ślesin, dnia 13.09.2021r.
Nr BZB.6721.01.01.2021
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wybranych terenów w obrębie WYGODA, Gm. Ślesin
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm. ), art. 39 ust. 11, art. 59 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247
ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zawiadamia o:
1. Podjęciu przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwały Nr 315/XXXI/21, z dnia 28 kwietnia.2021 r,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wybranych terenów w obrębie Wygoda.
2. Przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany wymienionego planu miejscowego.
3. Przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń
opracowywanego planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania w formie pisemnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (e-mail: sekretariat@slesin.pl ), bez konieczności opatrywania ich podpisem
elektronicznym, do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, w terminie
do dnia 30 października 2021 r.
Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin..

Z up. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Ilona Banaszak – Sekretarz Miasta i Gminy Ślesin

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 projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu 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

