Głogów, dnia 29 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Wschodniej
Dzielnicy
Przemysłowej w Głogowie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)
oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Miejską w Głogowie uchwały Nr XIII/129/19 z dnia
30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany
planu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany planu. Granice obszaru
objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku graficznym do ww.
uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany
planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Głogowie,
Rynek 10, 67-200 Głogów, w terminie 21 dni od dnia ukazania się
niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Plan miejscowy Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie jest
dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie, pod
adresem http://sit.glogow.pl.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu
dostępna jest na biuletynie informacji publicznej Głogowa pod adresem:
https://glogow.bip.info.pl w zakładce Rada Miejska > Uchwały Rady
Miejskiej, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie.
Prezydent Miasta Głogowa
Rafael Rokaszewicz
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa, Rynek 10, 67-200 Głogów
tel. +48 767265401
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją
przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres
iod@glogow.um.gov.pl.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych Znajduje się na strome Internetowej
https://glogow.bip.info.pl/ w zakładce RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz
w siedzibie Administratora.

