Lipinki tuzyckie , dnia 12 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINV lIPINKllUZVCKIE
o wytozeniu do publicznego wglC\du
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenow w miejscowosciach Lipinki tuzyckie i ZajC\czek
wraz z uzasadnieniem i prognozC\ oddziatywania na srodowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z
2016

roku,

poz.

778)

zawiadamiam

0

wytozeniu

do

publicznego

wglC\du

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych teren6w w miejscowosciach Lipinki tuzyckie i Zajqczek, sporzqdzonego
na podstawie uchwaty nr VII/44/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przystqpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych teren6w w miejscowosciach Lipinki tuzyckie i Zajqczek , wraz z
uzasadnieniem, 0 kt6rym mowa wart. 15 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy i prognozq oddziatywania na srodowisko w dniach od
22 sierpnia do 23 wrzesnia 2016 roku, w siedzibie
tuzyckie, w pokoju nr 5, w godzinach pracy
Oyskusja publiczna nad
2016 roku w siedzibie

przyj~tymi

Urz~du

Urz~du

Gminy Lipinki tuzyckie, ul. GI6wna 9, 68 - 213 Lipinki

Urz~du .

w projekcie planu miejscowego rozwiqzaniami

odb~dzie si~

w dniu 05 wrzesnia

Gminy Lipinki tUZyckie, ul. GI6wna 9, 68 - 213 Lipinki tuzyckie, w sali posiedzen (pok6j nr

12), 0 godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajqce osobowosci
prawnej mogq wnosie uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi nalezy skladae na pismie lub w wersji elektronicznej,
w spos6b okreslony wart. 18 ust. 3 ww. ustawy, do W6jta Gminy Lipinki tuzyckie z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomosci, kt6rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 pazdziernika 2016 roku .
Jednoczesnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku 0
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
(Oz. U. z 2016 roku, poz. 353) zawiadamiam 0 mozliwosci zapoznania

si~

0

udost~pnianiu

z dokumentacjq projektu planu miejscowego

oraz prognozy oddziatywania na srodowisko projektu planu miejscowego, zamieszczonq w publicznie
danych zawierajqcych informacje

0

informacji 0

ocenach oddziatywania na srodowisko
dost~pnym

wykazie

srodowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyzej .

Uwagi, w trybie art. 39. ust. 1, pkt 3 i 4 w zwiqzku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku 0
udost~pnianiu

informacji

0

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz

0

ocenach

oddziatywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 roku , poz. 353), do wyzej wymienionej dokumentacji nalezy skladae do dnia
10 pazdziernika 2016 roku . Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogq bye wnoszone :
1)

w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy Lipinki tuzyckie, ul. GI6wna 9, 68 - 213 Lipinki tuzyckie, lub:

2)

drogq elektronicznq, opatrzone tematem : "uwaga - mpzp lipinki i zajqczek" na adres: k.siera@lipinki-luzyckie.pl ,
lub:

3)

osobiscie do protokolu w
w godzinach pracy

Urz~dzie

Gminy Lipinki tuzyckie, 68 - 213 Lipinki tuzyckie, ul. GI6wna 9, w pokoju nr 5,

Urz~du.

Uwaga powinna zawierae nazwisko,

imi~, nazw~

i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag jest W6jt Gminy Lipinki tuzyckie.

W6jtG

i t.uzyckie

