
Bierutów, dnia 26.05.2020 r. 

OBWIESZCZENIE 

 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wabienice 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 

ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bierutowie uchwały Nr XX/248/20 z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wabienice, a także, że przystąpiono do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu oraz że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 

ochronie zamieszczono ww. uchwałę. 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56–420 Bierutów w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do 

dnia 16.06.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Burmistrz Bierutowa 

  

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: sekretarz@bierutow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.bierutow.pl/asp/?typ=74&mod=3&akcja=klauzula oraz w siedzibie Administratora. 
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