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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Działdowo
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Działdowa dla terenu położonego przy ul. Męczenników
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz
Uchwały Nr XIX/177/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2020 r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta
Działdowo dla terenu położonego przy ul. Męczenników wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 9 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Działdowo w godzinach od 800 do 14 00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Działdowo bip.dzialdowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 23 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo o godzinie 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Działdowo z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej.
Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowy
zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP
Urzędu http://bip.dzialdowo.eu/artykul/590/3675/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowychklauzula-informacyjna oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowo.
Związku z obowiązującym stanem epidemii osoby zainteresowane wyłożeniem oraz udziałem
w dyskusji publicznej proszone są o kontakt pod numerem telefonu +48 23 697 04 55 w celu
ustalenia formy i sposobu udziału, które mogą obejmować: rozmowę telefoniczną,
wideokonferencję, udział osobisty z zachowaniem środków ostrożności wynikających z aktualnych
przepisów odrębnych.
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