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OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

       o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
   dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie

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 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dębe Wielkie Uchwały Nr SR.X.0007.105.2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie. 

Granice obszaru objętego planem określone zostały na załączniku graficznym do ww. uchwały, która dostępna jest na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie pod adresem: https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2737. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. 
Strażacka 3, 05 – 311 Dębe Wielkie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@debewielkie.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /GminaDebeWielkie/Skrytka, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 maja 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz jednoznaczne oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z 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 2021 r. poz. 247) zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021r., w formie 
pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /GminaDebeWielkie/
Skrytka.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dębe Wielkie.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) W związku 
z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (tel. 25 756 47 00, ul. Strażacka 3,

05-311 Dębe Wielkie).
2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Kamilą Rudzińską-Kępka pod

adresem email: iod.debewielkie@edukompetencje.pl.
3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.  Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały  powierzone

na podstawie zawartej umowy.
6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Urząd Gminy Dębe Wielkie oraz określony przepisami

powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami archiwalnymi. 
7.  Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w pozostałych przypadkach jest

dobrowolne.

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Dębe Wielkie
                                                                                                                                                                             Krzysztof Kalinowski

•  cztery kondygnacje
•  każda po ok. 70 m2 
•  w sumie ok. 350 m² 
• winda 6-osobowa

• stan idealny 
• wszystkie media 
• parking
• wspólne rekreacyjne
  podwórze

CZEKA NA GOSPODARZA
IDEALNA NA DOM HANDLOWY,  NAJLEPSZA DO USŁUG

Kamienica z windą w Mińsku Mazowieckim 
przy ul. Wyszyńskiego 16D (centrum) 

TYLKO POWAŻNE OFERTY KUPNA LUB WYNAJMU   Kontakt: 608 410 762


