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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PSZCZYNY

O PRZYSTAPIENIU DO SPORZADZENIA MIEIJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESCI MIASTA PSZCZYNA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1945 z poin. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt
1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoieczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na érodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 2 péén. zm.)

zawiadamiam

o podjeciu przez Radq Miejska w Pszczynie Uchwaly Nr IV/28/19 z dnia 17 stycznia 2019 r.,
w sprawie przystapienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czeéci miasta Pszczyna. Granice terenu objetego planem miejscowym (rejon ulicy Zorskiej) zostaiy
przedstawione na zaiaczniku graficznym, stanowiqcym integralnq czes’c’ ww. uchwaiy.

Ww. uchwaie wraz z zaiacznikami graficznymi oraz obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Pszczynie www.bip.gszczyna.gi oraz na stronie
internetowej www.pszczyna.g| (w zakiadce gospodarka przestrzenna), a takie na tablicy ogioszer'i Urzedu

Miejskiego w Pszczynie.

Zgodnie 2 art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54
ust. 3 ustawy udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoieczer'istwa w ochronie
s'rodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na érodowisko, kazdy ma prawo zioienia wniosku do projektu
planu miejscowego i prognozy oddziaiywania na érodowisko.

Zainteresowani mogq skiadac’ wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oddziaiywania na érodowisko
w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

1) w formie pisemnej do Burmistrza Pszczyny na adres: Urza_d Miejski w Pszczynie, Rynek 2, 43—200

Pszczyna;

2) ustnie, do protokoiu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urza_d Miejski w Pszczynie, Rynek 2,

43-200 Pszczyna;
3) za pomocq érodkéw komunikacji elektronicznej (na adres email: uia@pszczyna.p| lub skrytka ePUAP:

/UMPszczyna/skrytka).

Wniosek powinien zawierac’ nazwisko, imie, nazwe i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomoéci, ktérej dotyczy. Uprzejmie prosimy o doiaczenie do wniosku kserokopii mapy ewidencji
gruntéw, na ktérej zaznaczona jest nieruchomoéé (lub jej czes’é), ktérej dotyczy wniosek.

Organem wias'ciwym do rozpatrzenia wnioskow jest Burmistrz Pszczyny.

Zgodnie 2 art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia_zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. L119/1), informuje 2e Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43—200 Pszczyna. Z inspektorem ochrony danych moZna sie
skontaktowac’ w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e—mail: iod@gszczyna.g| lub
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyiej. Szczegéiowa KLAUZULA INFORMACYJNA
udostepniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.gszczyna.g| (w zakiadce gospodarka
przestrzenna), w wersji papierowej udostepniona jest w siedzibie Urzedu Miejskiego w Pszczynie w Wydziale
Urbanistyki i Architektury.
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