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BURMISTRZ MIASTA OGŁOSZENIE
Golubia-Dobrzynia BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIAwoj. kujawsko-pomorskie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmującego obszar lewobrzeżnej części

miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196 położonych w obrębie IV
przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzeżna III) oraz do sporządzenia

prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Golub-Dobrzyń, Uchwały Nr XLV/232/2021 z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmującego obszar
lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196
położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzeżna III).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu
miejscowego.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń,
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą
poczty elektronicznej na adres: um(Qgolub-dobrzyn.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 z późn. zm.)
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
do w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony
został na załączniku do Uchwały Nr XLV/232/2021 z dnia 27lipca 2021 r., która dostępna
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta Golub-
Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub na e-mail: um(Qgolub-dobrzyn.pl,
W terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmiftrż Miasta Golubia-
Dobrzynia.

zamieszczenie

Gęiug-Dobrzyń

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości pppr.
w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęd
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawieart. 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 osobowych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Golub-Dobrzyń z siedzibą przy
Placu Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Crolubia-Dobrzynia.

Sporzpolzdą: da Gzunedka_


