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Reda, dnia 16 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami
kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w
Redzie
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/186/2020 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 27 lutego 2020r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej
pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w
rejonie ul. Objazdowej w Redzie
w dniach od 23 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Redy, ul. Gdańska 33,
84-240 Reda, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 1500 w Urzędzie Miasta
w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w Sali Konferencyjnej, nr 110.
Projekt zmiany planu zostanie udostępniony również na stronie internetowej Urzędu Miasta Redy
(https://bip.reda.pl/).
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr OR.4.2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie
wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Miasta w Redzie, informuję, iż wgląd do
projektu zmiany planu odbywać się będzie na ustalonych zasadach funkcjonowania Urzędu. Na
dyskusję publiczną należy zastosować środki ochrony w postaci zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji
rąk lub rękawiczek.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27
sierpnia 2021 r.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu, należy wnosić w formie pisemnej
do Burmistrza Miasta Redy (adres: ul. Gdańska 33, 84-240 Reda), ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres mailowy sekretariat@reda.pl lub na adres skrytki Urzędu Miasta Redy na
ePUAP: /3890kwrvvn/skrytka.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany planu będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Redy w terminie
21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po uzyskaniu
uzgodnień pismem nr RDOŚ-Gd-WZP.411.20.22.2020.JK od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz pismem nr SE.ZNS-80.4902.21.BS.2020 od Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Redzie w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

