Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Zakrzewska Burmistrz Miasta Kowary
dnia 1 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE NR 14/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w związku z Uchwałami Rady Miejskiej
w Kowarach: Nr XX/124/20 z dnia 27 lutego 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum - edycja
2020 r., Nr XX/126/20 z dnia 27 lutego 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja
2020 r. oraz Nr XXIII/150/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
·miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
urbanistycznej Kowary Centrum - edycja 2020 r.

dla

obszarów

położonych

w jednostce

·miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.

dla

obszarów

położonych

w jednostce

·miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce
urbanistycznej Kowary Krzaczyna
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 8 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja
1a, 58-530 Kowary, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Kowarach pod adresem: http://bip.kowary.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu
21 grudnia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary, w sali
widowiskowej, o godz. 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach
planów miejscowych oraz w prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Miasta Kowary, na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2020r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: bok@kowary.pl) lub elektronicznej skrzynki
podawczej (adres esp(epuap): /fw351fy5s7/skrytka). Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 1 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski jest Burmistrz
Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, nr telefonu 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl.

Id: 6C32CA6A-7487-456F-842A-5D6245DCF02E. Podpisany

Strona 1

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących
praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych (IOD) przez adres iod@kowary.pl oraz nr telefonu
577 070 855.
Pełen zakres informacji nt przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu
informacji publicznej Miasta Kowary w zakładce RODO oraz w siedzibie Administratora.

Id: 6C32CA6A-7487-456F-842A-5D6245DCF02E. Podpisany

Strona 2

