WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 – 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 20.05.2021 r.
OBWIESZCZENIE nr 3/2021
WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 20 maja 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507.
Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 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 2021 r., poz. 247) oraz Uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka
Nr XXIII/153/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507 wskazanego w Uchwale Nr XXIII/153/2020 Rady
Gminy Lipnica Wielka z dnia 11 grudnia 2020 r. wraz z informacją o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu – w dniach od 28 maja 2021 r.
do 28 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 w pokoju
nr 5 w godzinach 8.00 – 14.00.
Projekt planu zostanie również udostępniony do wglądu w ww. terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Lipnica Wielka (https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/) w zakładce planowanie przestrzenne oraz na stronie BIP
Urzędu Gminy Lipnica Wielka (https://bip.malopolska.pl/glipnicawielka) w zakładce Planowanie
Przestrzenne – Przystąpienie do sporządzenia mpzp Gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507.
Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się
i potwierdzeniu wizyty w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Lipnica Wielka telefonicznie pod numerem: 185310054 lub mailowo na adres: kamil.bodzioch@lipnicawielka.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
11 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 w sali Domu Ludowego 34-483 Lipnica Wielka 521.
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 10 czerwca
2021 r. telefonicznie pod numerem: 185310054 lub mailowo na adres: kamil.bodzioch@lipnicawielka.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji,
nr telefonu oraz adres e-mail.
Ze względu na ograniczenia w ilości osób biorących udział w zgromadzeniach publicznych informuję również
o możliwości uczestniczenia w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Po zgłoszeniu chęci udziału w zdalnej dyskusji, w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymają Państwo link (na podany
w zgłoszeniu adres e-mail).
Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do zdalnej dyskusji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem internetu
w trakcie trwania dyskusji.
Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r.:
tel. 18 26 345 95

fax 18 26 345 97

e-mail: gmina@lipnicawielka.pl
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www.lipnicawielka.pl

w formie papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędzie Gminy Lipnica Wielka,
34-483 Lipnica Wielka 518 lub drogą pocztową na ww. adres Urzędu Gminy Lipnica Wielka;
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem za pomocą skrytki ePUAP: /l0u2dhr77g/SkrytkaESP lub
adres e-mail: gmina@lipnicawielka.pl.
Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie
nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipnica Wielka. Uwagi zostaną
rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Sposób rozpatrzenia uwag zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Lipnica Wielka.
1)

Równocześnie informuję, że z dokumentacją projektu planu, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPIS
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, informuje że Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt
Gminy Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka. W sprawie ochrony swoich danych
osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail
iod@lipnicawielka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa
KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.lipnicawielka.pl (w zakładce Ochrona danych osobowych) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu
Gminy Lipnica Wielka.

Wójt Gminy Lipnica Wielka
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