OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta
Gdyni następujących uchwały:
1) nr XLIV/1270/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne
w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, którego granice obejmują teren
oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki
Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej symbolem 010 UO;
2) nr XLIV/1271/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic
Morskiej i Działdowskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
− od północy – wzdłuż ul. Morskiej,
− od wschodu – wzdłuż ul. E. Kwiatkowskiego,
− od południa – wzdłuż terenów szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 29) oraz terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
− od zachodu – wzdłuż ul. Działdowskiej,
oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu
miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do dnia
10.08.2018 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania
Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przyjmuję do
wiadomości, że: 1. Administratorem przekazanych danych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. 2.
Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gdynia.pl. 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu
miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. Dane osobowe są
zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6. Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego archiwizacji. 8. Przysługuje
Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

