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OBWIESZCZENIE
o przystepieniu do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj4cego teren poloZony w rejonie ulic Obroric6w
Pokoju i 5w. Brata Alberta w Kolbuszowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. I ustawy
z dnia 3 puldziemika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2020 poz.283 ze zm.) zawiadamiam o podjgciu przez Radg Miejsk4 w Kolbuszowej
Uchwaly Nr XXI/24812020 z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj4cego teren poloZony w
rejonie ulic Obroric6w Pokoju i Sw. Brata Alberta w Kolbuszowej, wraz z prognozE
oddzialywania na Srodowisko, wykonywan4 w ramach strategicznej oceny oddzialywania na
Srodowisko.
Granice obszaru objgtego planem miejscowym oznaczone zostaly na zal1czniku
graficznym do ww. uchwaly.
Zainteresowani mog4 sklada6 :
o wnioski dotycz?ce planu miejscowego,
. wnioski i uwagi do prognozy oddzialywania na Srodowisko w ramach strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko, sporzqdzanej do przedmiotowego planu miejscowego;
w formie pisemnej w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w
Pokoju 2I, 36-100 Kolbuszowa, ustnie do protokolu lub za pomocq Srodk6w komunikacji
eleklronicznej bez koniecznoSci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
na adres: um@ekolbuszowa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2021r
Wnosz4cy wnioski lub uwagi podaje swoje imig, nazwisko i adres zamieszkania lub
nazwg i adres siedziby, atak2e oznaczenie nieruchomoSci, kt6rej wniosek dotyczy.
Organem wlaSciwym do rozpatrzenia wniosk6w i uwag zlolonych do projektu planu
j est Burmistrz Kolbuszowej.

Szczeg6lowe informacje

n*i4zrnezprzetwrrzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postgpowari dotycz4cych

sporz4dzenia akt6w planisgcznych.
Zgodnie z art. 8a ust.

Parlamentu Europejskiego

I

ubtawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w

i

Rady (UE) 20161679

z

dnia

27 kwietnia 2016

r

w

zwipku z rozporz4dzeniem

sprawie ochrony os6b fizycznych

w

zwiqzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (Dz. urz. UE. L

Nr I 19, str. I z p6Ln. zm.), zwanego dalej ,,RODO", informujg iz prawo, o kt6rym mowa w art. 15 ust. I lit g rozporz4dzenia RODO
przysluguje, je2eli nie wplywa na ochrong praw i wolnoSci osoby, od kt6rej dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych

2016,

przetwarzanych

w wyniku uzyskania ich w toku

prbwadzonych postgpowan dotyczqcych sporz4dzenia akt6w planistycznych jest W6jt

Gniiny Jordan6w. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzgdzie Gminy Jordan6w za pomoc4 e-mail: sekretarz@gmina-jordanow.pl.
Przetwarzanie danych jest niezbgdne do wykonania zzdmia realizowanego w ramach sprawowania wladzy publicmej - szczegolowe
informacje dotycz1ce ochrony danych osobowych

s4 dostgpne w

Biuletynie Informacji Publicznej.

