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OBWIESZCZENIE

BurmistrzaMiasta i Gminy Glinojeck

o przystąpienlu do sporząaze a miejscomgo planu zagospodaruwania
przestrzennego obsum ziokaiizowanegow obrębie geodezyjnym Dziaty,

gmina Gli ojeck.
Na podstawie ari. 17 pkt 1) usiawy : dnia 27 marca 2003r o planowaniu

i zagospodarowaniu prxsslrzennym (LJ Dz U Z 2017 ( pol 1073 Z późn zm),zawiadamiam u podjęclu pzez Radę Miejską w Glinnjecku uchwały Nr XVII/1550017
z dnia 2 sierpnia 2017 r w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania pi-zestizennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezymym
Dziaty, gmina Giinoyeck.

Zgodniez an. 39 ust I pkt1iZ wzwiązku z art 45 pkt i i ari si ust 1 ustawy z dniaSpaźdzremika zona r o udostępnianiu inionnacii o śmdowlsku i lega ochronie udziale
spoieczenstwa wocnronie środowiska oraz o ocenach oddziaiywania na środowisko
(U. Dz u : 2015 r poz 353 z późn zm )„ zwanej daiei ustawa zawiadamiam ze Gmina
Gtinoieok przystepuie do postępowania w sprawie oceny oooziaiywama na środowisko
skutków raaiizaqi ww. planu obejmującego w szaegoinosci sporządzenie prognozyoooZiatywania na ŚrudoWisko do miejscowego oianu zagospodarowania przestrzennego

Wnioski naiezy składać do Bunnistiza Miasta | Gminy Giinoyeck w Ulzędzie Mlasla I

Gminy w Gllncjecku, ui. Piocka iz 05450 Giinoleck w tormie pisemnej, osobiscie wgodzinach unędcwania, ustnie do orotokoiu aibo korespondencyinie na ww. adres w tymtakze za posrednictwem komunikacii elektronnznei na adres snkmarial@e—glinoieck.pl
Wniosek oowrnien zawierac imie nazwisku lub nazwe Jednostki organizaoyinei i

adres Wnioskodawcy przedmim wniosku oraz oznaczenie nieruchomosci ktorej wniosekdotyczy

Stosownie do przepisów an 39 ust i pkt 3 i 4 1 art 40 ustawy z dnia 3 pażdziemike2008 r o udostępnianiu inionnacji o środowisku i jego ochronie, udziaie sooieczenstwawachmnie srodowska oraz (: ocenacn oddziaływania na śmdowsko, zainteresowani
mogą WnOSIć wnioski w terminie du dnia 12 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po temunie pozostaną bez rozpatrzenia
Stosownie do plzeptsów art 39 ust i pkt 5 ustawy organem wiasciwyrn do rozpatrzeniaziozonycn wnioskowjest aurrnistrz Miasta . Gmtny Glinuteok
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