
t'1/#Jl' l.-;M qNY

51KORZ};C]

RtG.672t.2.2015

Sk6rzec, dnia 1l lipca 2018r.

OBWIESZCZENIE
w6.TTN GMINY SK6RZEC

o wyloZeniu do publicznego wgl4du projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowoSci iLelkfw w gminie Sk6rzec wrarz z prognozQ
oddziatywania na Srodowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20I7r., poz. 1073 z p62n. zm.) oraz art. 3 ust. 1

pkt 11 i art.39 ust. 1, art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 i 3 ustawy zdnia3 pa1dziemika2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz" 14052 pofin.
zm.) i Uchwaly Rady Gminy w Sk6rcu Nr VII/52/15 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie
przyst4pienia do sporuqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzewtego dla
miejscowoSci Zelk6w w gminie Sk6rzec.

zawiadamiam

o wyloieniu do publicznego wgl4du projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowoSci Zek6w w gminie Sk6rzec wrarz zprognozq

oddziatywania na Srodowisko
w dniach od 19lipca 2018r. do 8 sierpnia 2018r.

w siedzibie Urzgdu Gminy w Sk6rcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Sk6rzec w godz. od 800 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcie planu rczwiqzaniami odbgdzie sig
w dniu 7 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzgdu Gminy Sk6rzec ul. Siedlecka 3,08-114
Sk6rzec o godz. 13oo

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy kazdy kto kwestionuje ustalenia przyjgte w projekcie
miejscowego planu mohe wnieS6 uwagi.

Zainteresowani mogq zapoznac sig zniezbgdn4 dokumentacjq projektu miejscowego
planu wraz z prognozq oddziaNywania na Srodowisko w siedzibie Urzgdu Gminy w Sk6rcu
ul. Siedlecka 3, do wyhej wymienionego dokumentu mogq by1 zglaszane uwagi.

Uwagi nale?y skladai na piSmie do W6jta Gminy Sk6rzec ul. Siedlecka 3,08-114
Sk6rzec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2018r., w godzinach pracy
Urzgdu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomoSci, kt6rej uwaga dotyczy oraz w formie ustnej do protokolu.

Jako wniesione na piSmie uznaje sig r6wnie| uwagi wniesione za pomoc4 Srodk6w
komunikacji elektronicznej na adres e-mail:urzadgminy@skorzec.eu oraz za pomoc4
platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym.
Uwagi zlohone po uplywie wyZej podanego te

Organem wlaSciwym do rozpatrzenia


