
Nasz znak: RGP. 6722.3.2018                                                    Ostróda, 9 lipca 2020 r. 
 
 

OBWIESZCZENIE 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych 
w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 17 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Uchwały 
Nr XLII/346/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. 
Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych 
w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od  22.07.2020 r. do 13.08.2020 r.: 

 
1) w  siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w 
pokoju 312 w godzinach pracy Urzędu; 
 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda (www.bip.gminaostroda.pl). 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami 

zostanie przeprowadzona w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10.00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, tj. poprzez oprogramowanie zoom.  Do dnia 27.07.2020 r. 
na stornie www.bip.gminaostroda.pl w zakładce tablica ogłoszeń (ogłoszenia aktualne) 
zostanie opublikowana instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej. W ww. zakładce 
zostaną udostępnione wcześniej wygenerowane dane dostępowe umożliwiające 
przyłączenie się do dyskusji publicznej. Warunkiem udziału w dyskusji jest posiadanie 
zainstalowanego oprogramowania zoom. Program w wersji bezpłatnej dostępny jest na 
stronie: https://zoom.us/download. 

 
Zgodnie z art. 18 wyżej cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Ostróda w formie papierowej na adres Urzędu 

Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda lub w formie elektronicznej, w 
szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@gminaostroda.pl 
lub w formie formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy i adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28.08.2020 r. 

 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.), ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa 
wcześniej. 

 

http://www.bip.gminaostroda.pl/


Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.) – należy wnosić na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2020 r.  

 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że: 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy 
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 00,  adres e-mail: 
sekretariat@gminaostroda.pl). 
2) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 
oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@gminaostroda.pl. 
4) Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 
internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl / / w zakładce „Urząd Gminy” w ,,Klauzula 
informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie 
Administratora. 
 
 

Wójt Gminy Ostróda 
 
 
 
 
 
 


