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O b w i e s z c z e n i e Nr GPK.0050.92.2021
Burmistrza Warki
z dnia 13 maja 2021r

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów obrębu Nowa Wieś
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na
podstawie art. 39 ust. 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 z późn. zm.) zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Miejską w Warce uchwały Nr XXXV/246/21 z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka oraz za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem
elektronicznym na adres email: um@warka.pl
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres
składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Warki. Z niezbędną
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce,
Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy urzędu.
W związku z realizacją przez Burmistrza Warki czynności, o których mowa w art. 17
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z
art. 17a tej ustawy, informuję, że:
− administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Warce jest
Burmistrz Warki, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
− klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://warka.bipgminy.pl), stronie internetowej
(https://warka.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05–
660 Warka
− prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje,
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
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