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OBWIESZCZENIE

Burmislru Miasta | Gminy Glinojeck

o pizyslqpieniii do sporządu i: miejscowego planu zagospodarowania
puletnelluego ooezaru zlokalilowanugo w obręble geodezyjnym Bielawy.

gmina Glinojeck.
Na podaiawie an. 17 pkl 1) uslawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przeslaennym (i j Dz U. z 20m poz 1073 z późn zm),
zaWiadamiam o podjęciu oizez Rade Miejską w Glinojecku uchwaly Nr xVM/18412017 z
dnia 2 sierpnia 2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przeslrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym
Bielawy gmina Glinojeck

Zgodnie z an 39 usm pkl1 iz sziązko z an 45 pkt i i al! 51ust iusiawy z dnia
3 października 2008r. o odosieomaniu iniormacji o środowisku I jego ochronie, udziale
sooleaerisiwa wocnronie środowiska oraz o aoenach oddziaływania na srodowisko (i j
Dz u z 2015 r. poz 353 z póżn. lmJ, zwanej dalej ustawą zawiadamiam ze Gmina
Glinojeck przysleouje do posleoowania w sprawę oceny oddzialywania na srodoWisko
skiiikow realizacji w. olanir obejmującego w szczegolnosci spoiząozenie prognozy
oddziaływania na srodoiiiiskodo miejscowego planu zagospodarowania orzesmennego.

Wnioski nalezy skladal: do auimieirza Miasia i Gminy Glinojeck w Urzędzie Gminy i

Miasta w Glinojecku ui Placka 12, 06—450 Glinojeck, w lormie pisemnej osobiscie w
godxlrlach urzędowania. usrnie do prolokoin aioo korespondencyjnie na ww adres w lyrn
lakze za posredniclwem komunikacji eleklronicznej na adres seknnrlanQe-g no ck.pl
Wniosek powinien zaWieiac imię, nazwisko lub nazwę jednoslki organizacyjnej i adres
Wnioskodawcy, przednimi wniosku oraz oznaczenie nieruchomoscn które] wniosek
dotyczy

Stosownie do przepisow an 39 ust 1 pkl 3 i 4 i art 40 uslawy z dnia 3 pażdziernika
2008 r o udoslępnianiii inloi-maqi o środowisku i jego ocnronie udziale spoleczenslwa
wocnronie środowiska oraz o ocenach oddziaiywania na środowisko, zainteresowani
moga WHOSlć wnioski w !el'mlme do dnia 12 grudnia zim r.

Zgodnie z art 41 uslawy wnioski wniesione po terminie pozostaną oez rozpalizenia
Stosownie do pneoisow an 39 ust 1 pkl 5 usiawy organem wlasciwym do rozpalrzenia
zlozonycri wnioskowjest Burmisrrz Miasla i Gmlny Glinojeck
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