
    

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów 
99-417 Bolimów 

roz OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr X%XXII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i 
Ziemiary 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 i 
art. 46 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bolimów Uchwały Nr XXXVIII/246/2021z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr 
XXXIII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary. 

Granice obszaru zmiany planu pokrywają się z granicami terenu o symbolu 18.06.P określonymi w obowiązującym planie miejscowym zatwierdzonym uchwałą Nr 
XXXIII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013r, które są udostępnione do 
wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bolimów. 
Przedmiotem sporządzenia zmiany planu jest wprowadzenie: 
1) zakazów realizacji biometanowni, biogazowni, zakładów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów; 
2) nowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących wskaźników: 

a) nachylenia połaci dachowych od 0,5% do 100%, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej, 15% działki budowlanej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów, w terminie do dnia 14 lutego 2022r. 
(włącznie). 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Wnioski mogą być wnoszone: 
- w formie pisemnej (poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Bolimów lub 
drogą pocztową), 

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bolimów, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug.sekretariatQ©bolimow.pl 
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres /BOLIMOW/skrytkaESP. 

Ponadto informuję, że z treścią uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Bolimów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
Bolimów. 

Bolimów, dnia 13.01.2022 r. 

Burmistrz Mia 4 i Gminy Bolimów 

RIM.  



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów z siedzibą w Bolimowie (99-417) przy ulicy Łowickiej 9. Z 

administratorem można skontaktować się mailowo: ug.sekretariat@bolimow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@bolimow.pl .Dane przetwarzane 

są dla celów związanych z rozpatrzeniem uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone 

zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.bolimow.pl w zakładce „RODO”. 
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