Tarnowo Podgórne, 16 maja 2022 r.
WZP.6721.4.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów w Tarnowie Podgórnym w rejonie ulic Szkolnej,
Rokietnickiej i Czereśniowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 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 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LI/879/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów w Tarnowie Podgórnym w rejonie ulic Szkolnej, Rokietnickiej i
Czereśniowej.
W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii,
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu,
po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-305) lub drogą
elektroniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod
adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski
do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115,
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul.
Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochronadanych-osobowych/

