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OBWIESZCZENIE

aurmislrza Miasla i Gminy Glinojeck
o wyiozenlu do publicznego wglądu projeklu zmiany eiudiuin uwarunkowań i kierunkow

uguspodarowania przeairzennogo Miasta | Gminy Glinojeck _ czap 11

Na podsiaWie an 11 pkl lil usiawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
pizeslrzennym (Dz u z 2015 r. poz 1945), al 39 usi l usiawy : dnia 3 października 2008 r
o udosiepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeńsiwa w ochronie środowiska
oraz o ooenacli oddziaiywania na środowiska (Dz. U z 2018 r poz 2031) oraz w zwiazku z Uchwala
Nr XXIII241/201E Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 15 maja 2018 r, zmienioną Uchwala Nr

XXIV/25812018 Rady Miejskiej w Glinojecku : dnia 25 lipca 2018 r. zaWiadamiam o wylozeniu
do publicznego wgladu projeklu zmiany sluoium uwarunkowan i kierunków zagospndarowanla
przealizennego Miasla i Gminy Glinojeck - elep II wraz z prognoza oddziaiywania na środowisko, w dniach
od 11 Iutegn 2019 r. do 20 marca 2019 rc w siedzibie Urzędu Miasia iGminy w Glinojecku ul Piocka 12,
05450 Glinojeck, w godz od dom do 15 oo.

Dyskqua publiczna nao przyjeiymi w projekcie zmiany siudium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
5 marca 2019 r, w siedzibie Urzędu Miasla i Gminy w Glinojecku o godz 11.00.

Zgodnie z erl 11 pkl 11 usiawy o planowaniu i zagospodarowaniu pizesirzennyni oraz an. 39 usi 1

pkl 3 i arl 40 uslawy o udoeiepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczerisiwa w

ochronie środawiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko kazdy, klo kwestionuje usialenia przyjęie
w projekcie zmiany sludiuni lui: prognozie oddziaiywania na środowisko projekiu zmiany sludium, moze
wmeść uwagi

Uwagi do projekiu zmiany siudium nalezy skladac na piśmie do Burmisiiza masa i Gminy Glinojeck
z podaniem imienie i nazwiska luo nazwy jednosiki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomosci
klorej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym lerminie do dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uwagi do prognozy oddzialywania na środowiska nalezy skladac w lormie pisemnej, usinie do
proiokoiu prowadzonego przez Urząd Miasia i Gminy Glinojeck lub za pomocą środków komunikacji
eiekironicznej bez konieczności opairywania ich kwalifikowanym podpisem eleklronicznym na adres
Urzedu Miaela i Gminy w Glinojecku, ul, plooka 12, 06—450 Glinojeck, lub bp@e-glinojeck.pl z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomosci, klorej uwaga
dotyczy. w niepizekraczalnym lemiinie do dnia 11 kwielnia 2015 r.

Przeoiozone uwagi podlegaja rozpairzeniu przez Burmistrza Miasia i Gminy Glinojeck Uwagi zlozone
po uplywie ww lemiinu pozosiaja bez rozpairzenia.
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