BURMISTRZ MIASTA IMIELIN
41-407 Imielin, ul. Imielińska 81, tel. (32)2255505,
fax. (32)2255507
email: burmistrz@imielin.pl

Imielin, dnia 10 grudnia 2021 r.
GPG.6721.2.2021
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
247 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 24 lutego 2021 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 04 lutego 2022 r.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony w
siedzibie Urzędu Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, w pokoju nr 38 na II piętrze budynku, w
godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia
2022 r. o godz. 16.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Zoom. Chęć
uczestnictwa w dyskusji należy zgłosić mailowo na adres gpg@imielin.pl lub telefonicznie pod numer
(32)2254141 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do
programu, począwszy od dnia wyłożenia najpóźniej do dnia 07 stycznia 2022 r. do godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania
na środowisko.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, z podaniem
imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022 r.
Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w
tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail:
burmistrz@imielin.pl.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: burmistrz@imielin.pl.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 81, e-mail:
burmistrz@imielin.pl
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw
można skontaktować się z inspektorem ochrony danych, e-mail: iod@imielin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie realizacji zadań
publicznych przez administratora oraz archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
zgodnie z art. 6 ust 1. lit c) oraz e) rozporządzenia RODO.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.imielin.pl→planowanie przestrzenne.

