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BURMISTRZ MIAST. OGLOSZENIE
Golubia-Dobrzynia

Wo. kujaweko-porerek's  BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

0 przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego obszar przy jeziorze Jeziurki oraz do sporzadzenia prognozy oddzialywania

na Srodowisko 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 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjeciu
przez Rade Miasta Golubia-Dobrzynia Uchwaly Nr LVII/306/2022 z dnia 28 ezerwea 2022 r.
Ww  sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujgcego obszar przy jeziorze Jeziurki.

Zainteresowani moga sktadaé wnioski do wyzej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski nalezy sktada¢é w formie papierowej w Urzedzie Miasta Golub-Dobrzyn,

Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn lub w formie elektronicznej, w tym za pomoca
poczty elektronicznej na adres: un@golub-dobrzyn.pl w terminie 21 dni od dnia ukazaniasie
ogtoszenia.

Wniosek powinien zawieraé nazwisko, imie, nazwe i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomosci, ktérej dotyczy.

Jednoczesnie na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska

oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam
0 przystapieniu do sporzadzenia prognozy oddziatywania na srodowisko do w/w miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony zostal

na zataczniku do Uchwaly Nr LVII/306/2022 z dnia 28 czerwea 2022 r., ktora dostepnajest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Golub-Dobrzyn.

Uwagi i wnioski mogqa byé wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokolu,
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzedzie i na adres Urzedu Miasta Golub-

Dobrzyn, Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn lub na e-mail: um@golub-dobrzyn.pl,
w terminie 21 dni od dnia ukazania sie ogloszenia.

Organem wiasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow jest Burmistrz Miasta Golubia-

Dobrzynia.

w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publiczne
oraz w sposob zwyczajowo przyjety.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osdb fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4 maja 2016) informuje, ze administratorem danych osobowychjest Urzad Miasta Golub-Dobrzyn z siedziba przy
Placu Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzysi, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
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