Łobżenica, dnia 2 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁOBŻENICY
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Łobżenica
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łobżenicy uchwały nr VI/56/19 z dnia 29 marca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Łobżenica.
Ww. uchwała wraz z załącznikami jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łobżenicy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łobżenica.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 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 (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.) zasady wnoszenia uwag
i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww.
wymienionego
dokumentu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, e-mail: urzad@lobzenica.pl
W związku z realizacją przez Burmistrza Łobżenicy czynności, o których mowa w art. 17
ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zgodnie z art. 17a tej ustawy informuję, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica. Prawo dostępu do
informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
i wolności od której dane te pozyskano.
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