
Trąbki Wielkie, dnia 22 lipca 2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
działkę nr 111/2 położoną w miejscowości Trąbki Wielkie, 

obręb Trąbki Wielkie, gmina Trąbki Wielkie, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z  2022  poz.  503) oraz  Uchwały  nr  XX/178/2020  z  dnia  28  lipca  2020 r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 111/2 położoną w miejscowości Trąbki Wielkie,
obręb Trąbki  Wielkie,  gmina  Trąbki  Wielkie,  zawiadamiam  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  ww.  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego,  wraz z  prognozą oddziaływania  na środowisko,  w dniach od  29.07.2022 r.  do 19.08.2022 r.  w
Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  11.08.2022 r. w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie,  83-034
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 o godz. 10:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trąbki Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2022 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul.
Gdańska  12,  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego
kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.
Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w miejscu i  czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy tj.  projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do
tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać
do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Trąbki Wielkie na adres Urząd Gminy
Trąbki  Wielkie,  83-034  Trąbki  Wielkie,  ul.  Gdańska  12,  ustnie  do  protokołu,  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez
konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  na  adres  mailowy  ugtrabki@pro.onet.pl  w  nieprzekraczalnym
terminie do dnia 02.09.2022 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi  do  projektu  planu  oraz  wnioski  i  uwagi  w  postepowaniu  w  sprawie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  będą
rozpatrywane przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.  UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób
fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane
RODO), informuję że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich przy ul. Gdańska 12,
83-034  Trąbki  Wielkie reprezentowany  przez  Wójta  Gminy  Trąbki  Wielkie,  adres  kontaktowy  e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl,  tel.  +48  58 682  83  19.
Administrator  Danych  zgodnie  z  Art.  37 RODO wyznaczył  Inspektora Ochrony  Danych Osobowych,  z  którym możecie  się Państwo  kontaktować  we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  Państwa  oraz  waszych  podopiecznych  danych  osobowych,  a  także  korzystania  z  przysługujących
Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UG Trąbki Wielkie; e-mail:  iodo@trabkiw.ug.gov.pl
lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Szczegóły dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie znajdują się na stronie: https://trabkiw.ug.gov.pl/.
Jednocześnie  informuję,  iż  zgodnie  z  art.  8a ust.1  ustawy  z dnia  27  marca 2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  „W związku z
przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, (…),
prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

(-)  Z up. Wójta
ZASTĘPCA  WÓJTA

JAN WICZLING
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