Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Żmigród, dnia 8 kwietnia 2021 r.
AGN.6722.4.2019
BIP, strona internetowa Gminy

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Żmigród w obrębie Żmigródek, działka nr 494
oraz o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby ww. planu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 247) oraz uchwały Nr 0007.VIII.115.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26
czerwca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16
kwietnia 2021 r. do 9 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55140 Żmigród, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego
odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska
Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród o godz. 9.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2021 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy,
jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 346 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków w dniach
od 16 kwietnia 2021 do 24 maja 2021. Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski i
uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres – Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140
Żmigród;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3,
55-140 Żmigród, w pokoju nr 24, w godzinach pracy urzędu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres agn@zmigrod.com.pl – opatrzone
tematem „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Żmigródek, dz. 494”).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żmigród.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Żmigród, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim
w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 30 57, 385 30 50, e-mail urzędu: urzad@zmigrod.com.pl.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Marta Chorzępa, kontakt: iod@zmigrod.com.pl lub listownie na adres Administratora.
4. Burmistrz Gminy Żmigród informuje jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w
Żmigrodzie
została
zamieszczona
na
tablicy
ogłoszeń
Urzędu
Miejskiego
oraz
pod
linkiem:
https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=116517

Potwierdzam zamieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w dniu
...........................

Potwierdzam…………….…

Potwierdzam zamieszczenie
.........................................

Potwierdzam……………….………

obwieszczenia

na

stronie

internetowej

Gminy

Żmigród

w

dniu

