OGŁOSZENIE PREZYDENTA
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
części objętego zmianą projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego
pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową,
ul. Walczaka i Parkiem Kopernika
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 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
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także uchwały Nr XXI/385/2020 Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu (w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu
planu w czasie jego wyłożenia) części objętego zmianą projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru
położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową, ul. Walczaka i Parkiem
Kopernika wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 czerwca
2022 r. do 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy
ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7, w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne
/ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania).
Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. od godziny 15.30 w siedzibie Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7.
Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako
organu właściwego do rozpatrywania uwag:
- na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
nr 95 7355 505/ 945,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl
z dopiskiem „uwagi do planu położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową,
ul. Walczaka i Parkiem Kopernika”.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonego do publicznego
wglądu.
Na podstawie art. 39 i 40 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 uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko można składać:
- na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
nr 95 7355 505/ 945,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl
z dopiskiem „uwagi do planu położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową,
ul. Walczaka i Parkiem Kopernika”.
Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, tzw. RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą
w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu
realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie
Administratora.

