
ó Wójt Gminy Somonino

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Tel. 58 743-;!3-27 e-mail: ug@somonino.pl www: www.somonino.pl

4) w fonnie pisenuiej na adres Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
5) ushiie do prołokohi w Um;dz'ie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
6) za pomocą srodków komunikacji ełektronłcme3 w szczególnosci za pomocą poczty elektronicznej

na adres e-mai{ ug@somonino.pl lub przez platfonnę ePUAP, w nieprzekracza}nym łerminie do dnia 27
paźdzłernłka 2022 r.

Organem własciwym do rozpatrzenła uwag jest Wójt Gminy Somonino.

Somonino, 30.08.2022 r.

OBW?ESZCZENIE
Wójta Gminy Somonino

o wylożeniu do publicznego wglądu proiektóvt
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddzialywania na środowisko

do miejscowych planów zagospodarowanłn przestrzennego

Na podstawie ari. 17 pki. 9 i {l uskawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesŁzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i ari. 39 ust. 1, art. 46 ust. l oraz ait. 54 usł. 2 usiawy z dnia 3 października 2008 r.
o-udos(ępnianiu infoimacji o środowisku i jego ochronłe, udzia}e spo}eczeństwa w ochronłe środowiska oraz o
ocenach -oddzia+ywmiia na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zin.) w związku z realizac3ą:

Uchwa§ nr X/89/20 19 Rady Gminy So+nonino z dnia 14 sierpnia 2019 roku w spravrłe przystąpienia do
sporządzenia młeiscowego planu zagospodsrovryła przesirzermego fragmentu wsi Ostrzyce -,,Centrum=,
Uchwa% nr XXXHU360/2022 Rady Gminy Soinonino z dnia 24 siycznia 2022 r. w spravrłe przysiąpienia
do sporządzenia młe3scowego planu zagospodarowan'a przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino-
szkoła

zawładsmiam o wylożeniu do publicznego wg%du projektów miejscowych planów zagospodarowanła
przestrzennego wraz z prognozami oddziakywania na środowisko:

Miejscowego plsnu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Centrum",
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino - szkola

w dniach od 12.09.2022 r. do 04.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314
Soinonino wgodzinach urzędovvanła. Projekty planów vrraz z prognoza+ni oddzłaływanła nasrodowisko
udosiępnione %dą (akże na słronie łnlemelowe3 htłp://bip.soinonino.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwipaniami przyjętymi w w/w projek(ach planów odbędzie się w dniu 22 wrzesnła
2022 r. (czwytek) w bridynkri Stra$ Pomrriej w Osffzycach ul. Sm'zacka 2, 83-311 0słrzyce w gokłnach:

Dot. Młe3scowego planu zagospodarowanłn przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - »,Centrum"
-12:00,
Dot. Miejscowego planu zagospodnrowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino - szkola
- 13:00.

Zgodnie z mt. 18 ust. l ustwy o planowmiiu i zagospodsrowm'ńu przesłrzennym, każdy, kto kwes(ionuje usia}enia
przyi«;te w projekcłe plmiu, może wniesc uwagi.
'Uwagi można wnosic do Wójła Gminy Soinonino z podaniem itnienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organłzacy5ne3 i adresu, oznaczenła nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekracza}nyin łenninie do dnia
27 października 2022 r.
Uwagi mogą być wnoszone w foimie papłerowe3: przesłane TIO(:Z(Q lub doręcznne osobiscie na adres Urzędri
Gminy Sonionino, ul. Ceynowy 21, 83-31'4 Soinonino lub w postaci ełekbonłczne3, w szczególnosci za pomocą
poczty elektronicznej na adres email: ug@somonino.pl lub przez p{ałfonnę ePUAP.

Jednocześnie informuję, te zgodnłe z ait. 46 usł. l oraz ait. 54 usł. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udosh;pnieniu infonnacji o +irodowisku i jego ochronie, udziale spo}eczeństwa w ochronie srodovrłska om
ocenach-oddzła!iywania na środowisko (}j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z prowadzonym
postępowaniem-w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na srodowłsko, w miejscu i czasie wy}ożenia
projekhi ww. planów-miej scowych do pub}icznego wglądu iiiożna zapoznac się z niezbędną dokumenmc'y4 sprawy
!j. projektmni-miejscowych plaiiów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na srorlowłsko
do tych plmiów, opinią Państwowego Powiałowego Inspekłora Saniłarnego w Karmzach, opinią Regionalnegoiimą Państwo

Srodowiska w Gdańsku. Zainteresowmii udzia}em w postępowaniu w sprawie stra{egicznejDyrektora Ochrony
oceny oddzia'tyvranła ww. pro5ekłów plmiów na środowisko, mogą sk+adać do ww. dokumentac3i uwagi i wnioski,
kłóre inogą byc vvnoszone:

w!r
mgr Mar2 :owalewski

Jednocześnie na podsiaxaie ari. 17 a usrawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla!Vwaniu izlgospodarowamu
przesrrzennym (l,i. Dz. {l z 2022 r. poz.503) informuję, że.'
1. Złożenie uwagi syanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Adminisrraro;'em danych osobow)ich jesi Gmina Somonrno reprezenroviana przez Wójra, ul. Ceynowy 21, 83-
314 Somonrno (dalej.' Adminisrraror) i są one podawane iii celu skladania wwag do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
3. -SMadający uwagę ma prawo do żądania od adminłsrrarora doslępu do podanych danych osobowych, ich
sprosrowania, ograniczenia przerwarzanra, a rakże pravio do przenoszema dtrnych.
4. Podane dane- osobovie będą przetwarzane do momemu zakończenia sprauy, po czym zosraną przekazane
zgodnłe z polskim prawem archnvalnym do archivium.
5. Składający wwagę ma pravio do viniesrenia skargi do oi'ganu nadzorczego, krórym jesi Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Slawki 2, 00-193 Warszawa.
6.l'odanie danych osobowych jesl iiiymogiem usrawouym i ma charakler obowrązkovy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jesi pozosimaiienie wagi bez rozpoznania.
8. Podslawę prm»ną pnelwarzama podanych danych slanowi art l 7 pkl Il w zuiiązku z arl. 18 uslavy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarouiamu przeslrzennym (r. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Izn. dane osoboxie
będą przevwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone?7 adminłsirarorowi.
9.' Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencre wnieM sprzeciui - z przyczyn miązanycly ze szczególnq
syiuacją składającego uwagę - uiobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane komakrowe inspekrora ochmny danych osobowych - Pan Parryk Richerr, email: iod@somonino.pl,
nrrelefonu586841l21.
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