Sierpc, dnia 21 grudnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Sierpca o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla centralnej części obszarów
położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca – ETAP I:
„SIERPIENICA – RYNEK” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu.
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 ze zm.) oraz 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 ze zm.)
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Sierpca uchwały Nr 434/LVI/2018 z dnia
18 kwietnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 385/L/2021 z dnia 29 września 2021 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sierpca dla centralnej części obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w
granicach administracyjnych miasta Sierpca – ETAP I: „SIERPIENICA – RYNEK”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu. Wnioski należy składać
na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc do dnia 12
stycznia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a w pok. 38A oraz
składać wnioski do w/w postępowania. Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w tym prognozy oddziaływana na środowisko, należy składać do dnia 12
stycznia 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu w formie pisemnej, ustnie do
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: info@sierpc.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do
rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sierpca.
Burmistrz Miasta Sierpca
/-/
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpc, ul. Piastowska 11a, 09200 Sierpc; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: info@sierpc.pl lub
pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym
procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art.
17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3.
Odbiorcami danych osobowych będzie Urząd Miasta Sierpca oraz wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 4. Dane osobowe osób, które
złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą
przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres
archiwizacji. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do:
żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe,
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa
podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

