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Dobre dnia, 15.01.2020 roku                                                                                              OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre dla części wsi Świdrów.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr VI/54/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Dobre dla części wsi Świdrów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dobre dla części wsi Świdrów w dniach od 22 stycznia 2020 roku do dnia 12 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu 
Gminy w Dobrem, w pokoju nr 21 w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Dobre pod adresem http://gminadobre.bip.net.pl/

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Dobre dla części wsi Świdrów 
odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre w sali nr 1 o godzinie 13:30.

 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 zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi w formie pisemnej należy składać do Wójta Gminy Dobre, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 
lutego 2020 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Dobre. 

 Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre dla części wsi Świdrów (pismo znak: 
WOOŚ-III.410.432.2019.MM z dnia 14 sierpnia 2019 r.) oraz Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim uznał brak konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo znak: ZN.4503.11.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.).

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Dobre 
           Tadeusz Gałązka               
Klauzula informacyjna:
 Na podstawie 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 (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb 
sporządzenia zmiany planu,  a nadto: 
1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Wójt Gminy Dobre z siedzibą w 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1,
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa 
oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.


