
OBWIESZCZENIE
z dnia 8 czerwca 2018 roku

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
„STARE MIASTO” W PŁOCKU

Na  podstawie  art.  17  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2017  roku  poz.  1073  ze  zm.)  oraz
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 roku poz. 1405 ze zm.) 

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr  695/XXXIX/2017 z dnia
28 listopada 2017 roku   informuję o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku.
Granice terenu objętego planem stanowią:

1) od zachodu – górna krawędź  Skarpy Wiślanej,  zachodnia  linia  rozgraniczająca
ul. Stefana Okrzei;

2) od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka;
3) od  wschodu  –  wschodnia  linia  rozgraniczająca  ul.  Tumskiej,  południowa  linia

rozgraniczająca pl. Gabriela Narutowicza, północna linia rozgraniczająca ul. dr inż.
Jakuba Chojnackiego;

4) od południa – górna krawędź Skarpy Wiślanej.

Wnioski  należy  składać  na  piśmie  w  Biurze  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miasta  Płocka
(stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd
Miasta  Płocka,  Wydział  Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta,  plac  Stary  Rynek  1,
09-400 Płock w terminie do 2 lipca 2018 roku.
Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu;

3. dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wydania  zaświadczenia  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu  postępowania
administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane;

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. .podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji
wniosku.


