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Wo. KujsWEKO-pOrcIS LOGLOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
0 wylozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmujacego obszar lewobrzeznej czg¢sci miasta)

z wylaczeniem dzialek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196 polozonych w obrebie IV
przy ul. Pilsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzezna III).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503),

zawiadamiam
o wylozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmujacego obszar lewobrzeznej cz¢sci miasta)
z wylaczeniem dzialek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196 potozonych w obrgbie IV przy
ul. Pilsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzezna III) wraz z prognoza oddziatywania na
$rodowisko, w dniach od 02.09.2022 r. do 26.09.2022 r. w siedzibie Urzedu Miasta Golub-Dobrzyn,
Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn, w godzinach pracy urzedu.

Dyskusja publiczna nad przyjetymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwigzaniami
odbedzie sie w dniu 15.09.2022 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzgdu Miasta Golub-Dobrzyn, Plac

Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn, sala nr 1, parter.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kazdy, kto kwestionuje ustalenie przyjete w projekcie zmiany

planu miejscowego moze wnies¢ uwagi.
Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi nalezy sklada¢ w formie papierowej lub elektronicznej,

w tym za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej, w szczegdlnosci poczty elektronicznej, na
adres e-mail: um@golub-dobrzyn.pl do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomosci, ktorej uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w zwiazku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
zawiadamiam o mozliwosci zapoznania si¢ z wylozonym do publicznego wgladu w/w projektem

zmiany planu miejscowego, dokumentacja planistyczng i prognoza oddziatywania na Srodowisko

ustalen tej zmiany planu.
Z w/w dokumentami mozna zapozna¢ si¢ w dniach od 02.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

w siedzibie Urzedu Miasta Golub-Dobrzyn, Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn, pokdj nr 9, I

pigtro. w godzinach pracy urzedu.
Zainteresowani moga sktada¢ uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokotu lub za

pomoca $§rodkéw komunikacji elektronicznej w Urzedzie Miasta Golub-Dobrzyn, Plac Tysigclecia 25,
87-400 Golub-Dobrzyn, w terminie do dnia 11.10.2022 r.

Whiosek powinien zawieraé nazwisko, imig, nazwe i adres wnioskodawcy, p

oraz oznaczenie nieruchomosci, ktérej dotyczy.
Uwagi i wnioski ztozone po wyznaczonym terminie pozostang bez rozpatrzen
Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow jest Burmistrz

Dobrzynia. 8

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

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuj¢, ze administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta Golub-Dobrzyf, Plac

Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
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