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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MONIEK

o wyloZeniu do publicznego wgl4du projcktu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania ptzestrz€nnego gminy Moiki

Na podstawie art. 17, pkt 9 i I I ustawy z dnia 2'l marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzcnnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pi..an. zm.) oraz an. i9 ust. l, pkt 2, art. 46, pkt I i art.54 ust. 2 ustawy z dnia
3 pa2dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o irodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerlstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na (rodowisko (Dz. u.22021 r. poz.247) - dotycz}cych
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko, a tak2e uchwaly Nr XXIV/206/20 Rady
Miejskiej w Morikach z dnia 8 wrzeinia 2020r, w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moriki, zmienionej uchwalq Nr xxv/215 Rady Miejskiej
w Morikach z dnia 30 wrzeSnia 2020 r. zawiadamiam o wylozeniu do publicznego wglqdu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mohki, uchwalonego uchwal4 Nr IX/64/03 Rady
Mieiskiej w Morikach z dnia 30 pa2dziernika 2003 r. (Dz. Urz. woj. Podl. Nr 122. po2.2247, zm. z 2006 r.
Nr f 2. poz. 155 z 2008 r.Nr 270 po2.2748, z20ll r. Nr t00, poz. I t4t z 20t3 r. poz. 1647 22016 r. po2.3653,
4885, z20l'7 r. poz. 1898 22018 r. poz. 5164, 22019 r. poz. 3233, poz. S9l7).
- wraz z prognoz4 oddziatywania na Srodowisko w dniach od 27 lipca do I 7 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Morikach w godzinach od 8- 15.

Zmian4 planu obejmuje sig zniang sposobu zagospodarowania czglci obszaru gminy Moriki tj.;

l) przeznaczenie pod zabudowg mieszkaniow4 jednorodzinn4 z dopuszczeniem uslug i rzemiosla
nieuciq2liwego dzialek lub ich czgSci nr geodezyjny we wsiach: Oliszki:14/4. l4ll I, l7l3, 17/4,17/5.21,2,
Zblutowo: 3, ll4ll, 162/1, l'll, 172, Homostaje: 60, c2.296, 6, i17, Sobieski: 50126, cz. | t,
Przytulanka: cz. l0ll, Kropiwnica: 9/lt, 104/5, Dzigkonie; c2.4, Kuczyn:2813, Sikory: 24.25/j,25t5,
KolodzieZ: I 0'l / 12, I 12126, Potoczyzna: 27 6l l, 30 I I 5, Kosiorki: I 9 I ;2) ptzeznaczenie pod zabudowg uslugowq, handlowq i rzemiosla nieuci4zliwego dzialek lub ich czg6ci
nr geodezyjny we wsiach: Krzeczkowo: 16211, l63i l, Znoski: J0:

3) przeznaczenie pod urz4dzenia produkcji rolnej dzialki nr geodezyjny ll/t4 we wsi Rybaki;
'l) przeznaczenie pod tereny rolne dzialek lub ich czgSci nr geodezyjny we wsiach: Oliszki: 6i4, cz. 35/i.

Kosiorki: c2.7, Kulesze: cz. 3l4ll, cz.3 l5/ l, cz. 339/l i
5) dopuszczenie moZliwoici gospodarowania odpadami o kodzie 02 0l 04 odpady tworzyw szrucznych

(z wylaczeniem opakowafl) na dzialce lub jej czESci nr geod. 540 we wsi Boguszewo;
6) wyznaczenie obszarow pod urzqdzenia Odnawialnych 2rodel Energii o rnocy przekraczajqcej 100 kw.

a tak2e ich stref ochronnych zwiqzanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
iuzytkowaniu terenu w postaci elektrowni fotowoltaicznych z dopuszczeniem mozliwo6ci lokalizacji innej
zabudowy przemyslowo - skladowej na dzialkach lub ich czgSci nr geodezyjny w miejscowosciach: Zodzie:
9711, Krzeczkowo: l6l, Kolodziez: 62l l, Dzipkonie: cz. 292, Lewonie: 33 I ;7) zniesienie drogi publicznej na dzialce nr geodezyjny lt2136wewsi Kolodzie2.

Dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcie aniany planu miejscowego rozwiqzaniami odbgdzie sig
w dniu 6 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Molikach o godz. I I .

Zgodnie z art. l8 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kazdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjQte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddzialyrvania na Srodowisko, moze
wnieSt uwagi.

Uwagi nale2y skladai na piSmie do Burmistrza Moniek, ul. Slowackiego 5a, l9 100 Moriki, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, outaczenia nieruchomo6ci, ktdrej dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3l sierpnia 2021 r.

Uwagi mog4 byc takze skladane usmie do protokolu lub drogq elektroniczrq na adres: sekretariat@um-
monki,pl.

W przypadku zbierania i przetwarznnia przez Burmistrza
prowadzenia postgpowania dotycz4cego sporz4dzenia zmiany
przestrzennego gminy Mohki informuje sig,2e:

danych osobowych, uzyskanych w toku
miejscowego planu zagospodarowania

l) je2eli dane osobowe osoby, kt6rej dane dotycz4 zbierane sq od rej osoby, administrator podczas
pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje zawane w art.l3 usr I i2 rozporz4dzetia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'19 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os<ib



fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
I l9 204.05.2016, str. I zp6m. zm.);

2) osoba, kt6rej dane dotyczq, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane s4 dane osobowe jej dotyczqce, a jezeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostgpu
do nich oraz informacji zawartych w art.ls w/w rozporzldzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
201616'19 z dnia27 kwietnia 2016 r. z zastrze2eniem zawartym nizej;

3) prawo. o kt6rym mowa a art.ls ust I lit. g w/w rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

201616'79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysluguje, jezeli nie wplywa na ochrong praw i wolnoici osoby, od

kt6rej dane te pozyskano.
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