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OGI,OSZENIE
o wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Chwal6w w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz czgsci dzialek nr 13/19,13120
obrgb Chwal6w

Napodstawieart. lTpkt.9illustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(tj.Dz.
U.22021,po2.741 ze zmianami) oraz uchwaty Rady Gminy Mietk6w Nr XXVII/18012021 zdnia23 httego202l r.
o przyst4pieniu do sporz4dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwal6w w granicach
dzialek o numerach ewidencyjnych:10713, 174, 175 orazczgsci dzialeknr 13/19, 13120 obrgb Chwal6w, zawiadamiam
o wyloZeniu do publicznego wglqdu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Chwal6w obejmuj4cego obszar dzialkinr 10713,174,175 orazczEscidzialeknr 13119,13120 obrgb Chwal6w wrazzptognozq
oddzialywania na Srodowisko w dniach od29.11.2021 r. do 20.12.2021 r. w siedzibie Urzgdu Gminy Mietk6w,
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietk6w w godzinach od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nadprzyjqtymi w projekcie zmiany
planu miejscowego rozwiqzaniami odbgdzie sig w dniu17.l2.202l r. w siedzibie Urzgdu Gminy Mietk6w,
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietk6w o godzinie 12.00.

Zgodnie z aft. 18 ust. 1 w/w ustawy, kahdy, kto kwestionuje ustalenia przyjgte w projekcie zmiany planu miejscowego,
mo2e wnieS6 uwagi. Uwagi naleiry skladai w formie papierowej do W6jta Gminy Mietk6w ul. Kolejowa 35, 55-081
Mietk6w lub formie elektronicznej,w szczeg6lnoSc,i za poSrednictwem platformy ePUAP (adres elektronicznej skrzynki
podawczej na ePUAP: /9v550nswk6/skrytka ) orazpoczty elektronicznej e-mail na adres: urzad@mietkow.pl z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy, a takle adresu zamieszkania lub siedziby wnosz4cego uwagg, w nieprzekraczalnym
terminie do 04.01.2022 r.

Napodstawie art.39 ust. 1pkt2,3,4,5 w zwiqzkuzart.54 ust.2 ustawy zdnia3 paldziemika2OO8 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialyw ania na
Srodowisko (tj. Dz. U.2021 poz.247 ze zmianami) informujg o mo2liwoSciach zapoznania sig z niezbgdn4
dokumentacjA sprawy w postgpowaniu w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko skutk6w realizacji zmiany
planu w Urzgdzie Gminy Mietk6w, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietk6w. Uwagi w postgpowaniu w sprawie oceny
oddzia{ywania na Srodowisko skutk6w realizacji planu mo2na sk}adai w formie pisemnej, ustnie do protokolu lub za
pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznoSci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
do W6jta Gminy Mietk6w z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2022 r. Organem wlaSciwym do rozpatrzenia uwag jest W6jt Gminy
Mietk6w.

Administratorem danych przetwarzanychprzez Urz4d Gminy Mietk6w jest W6jt Gminy Mietk6w ( ul. Kolejowa 35,
55 -08 1 Mietk6w). Przetwaruanie danych osobowych realizowane jest na podstawie afi. 6 ust. I lit. c Rozporz4dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia20 I 6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWEtj.przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia obowi4zku prawnego ciqZqcego na administratorze i w zwiqzku
z Ustaw4 zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 741
ze zmianami).

Ada

Umieszczono w BIP, stronie intemetowej Gminy Mietk6w oraz w prasie lokalnej od dnia 19.11.2021 do dnia 04.01.2022 r.


