Łobżenica, dnia 14 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁOBŻENICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Wyrzyskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 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
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie ul. Wyrzyskiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 kwietnia 2021 r. do 13 maja
2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica,
w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Łobżenica.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, pokój nr 9 Szczegółowe
informacje można uzyskać pod nr telefonu 67 286 81 30 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna będzie prowadzona również za pomocą środków porozumiewania się na
odległość.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej w sposób zdalny proszone są
o przesłanie na adres email: urzad@lobzenica.pl poniższych danych: imię, nazwisko, numer
telefonu oraz swój adres email.
Osoby, które prześlą swoje dane do dnia 05.05.2021 r. do godz. 12:00 na podany adres email
otrzymają w dniu 10.05.2021 r. do godz. 9:00 zwrotny link z zaproszeniem do wideokonferencji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust.
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu ww. planu należy
składać do Burmistrza Łobżenicy na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Łobżenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, e-mail: urzad@lobzenica.pl z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r., przy czym jako wniesione na piśmie uznaje
się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi
dotyczące strategicznej oceny 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.
Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L z późn. zm.) - RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łobżenicy, Urząd Miejski w Łobżenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania
aktów planistycznych przysługuje Państwu prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania
(poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na przebieg i wynik postępowań dotyczących
sporządzania aktów planistycznych) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu
na sytuację szczególną osoby),
• wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dalsze informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie BIP urzędu i w siedzibie
Administratora.
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