Wr6blew, dnia 05.10.2017

r.

OBWIESZCZENIE(O GI,OSZENIE)

o wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatki nr 6/1 poNo2onej w miejscowo6ciWr6blew, obrgb geodezyjny
Wr6blew, Gminy Wr6blew
Na podstawie art. 17 pkt.

9 i 11 ustawy z

dnia 27 marca 2003r.

o

planowaniu

izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073), i art. 39, art. 46 pkt. 1
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2OO8r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016,

poz.353 zp62n.zm.)orazuchwalqnrXXlll/16412017RadyGminyWr6blewzdnia24marca2017r.

o wylo2eniu do publicznego wgl4du projektu miejscowego planu
zagospodarowania pzestrzennego dla dzialki nr 611 polo2onej w miejscowo6ci Wr6blew, obrgb
geodezyjny Wr6blew, Gminy Wr6blew wrazz prognozami oddzialywania na Srodowisko.
zawiadamiam

Projekt planu miejscowego zostanie wyloZony do publicznego wglqdu wraz z prognoza
w dniach od 17 pa2dziernika 2017 r. do 6 listopada 2017 roku
w siedzibie Urzgdu Gminy Wroblew pok6j nr 14 w godzinach pracy urzgdu orcz na stronie
internetowej Urzgdu Gminy Wroblew: www.wroblew.pl
Dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcr^e zmiany planu miejscowego rozwiqzaniami
odbgdzie siq w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 'l2w w siedzibie Urzgdu Gminy Wr6blew - sala
oddzialywania na Srodowiska

konferencyjna

Zgodnie zart. 18 ust. 1 ustawy zdnia2T marca 2003 roku o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, kaZdy, kto kwestionuje ustalenia przyjqte w projektach planow miejscowych, moze
wnieSc uwagi.

Uwagi do projektow zmian planu nalezy skladad na pismie do Wojta Gminy Wr6blew
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomo6ci, kt6rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada2017 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, W6jt Gminy Wr6blew informuje o mozliwoSci skladania uwag

z

iwniosk6w.

Uwagi i wnioski do prognoz oddzialywania na Srodowisko mogq byc wnoszone do W6jta
Gminy Wroblew w formie pisemnej, ustnie do protokolu, za pomoc4 Srodk6w komunikacji
elektronicznej bez konieczno6ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
mailowy gmina@wroblew.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu, oznaczenia nieruchomo6ci, ktorej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27

listopada

2017 r.

Jednocze5nie zgodnie z art. 39 ust. 1pkt. 2, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
pa2dziernika200Br. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w
ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, w zwiqzku z pzeprowadzanym
postqpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko, w miejscu i czasie
wylozenia przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglqdu mozna sig
zapozna1, z n iezbgd nq doku mentacjE sprawy.
Wnioski i uwagi zloZone po uplywie podanych powyzej terminow pozostanq bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowege oraz uwagi i wnioski do prognozy oddzialywania
na Srodowisko bqdq rozpatrywane ptzez W6jta Gminy Wr6blew.
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