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OGŁOSZENIE
WOJTA GMINY KONARZYNY
sporądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 520l[ w miejscowości Konarzynki obręb Konarzyny gm. Konarryny
oraz opracowania prognory oddziaływania na środowisko.

o przystąpieniu do

Na podstawie art. 17 pkt I i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przeshzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez kńę Gminy Konarzyny uchwały Nr XXW215/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie przysĘpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestzennego
dla dzińkl, rt 520l| w miejscowości Konarzynki obfęb Konarz},ny gm. Konar4łry, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwaĘ.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać
na piśmiew Urzędzie Gminy w Konarzynach ul. Szkolna 7, pokój rn 5,
w terminie do dnia 15 maja 2018 r.

Wniosek powinien zańerać nazwisko, imię, nazwę

wniosku oraz oznac,zenie nieruchomości, której dotyczy.

i

adres wnioskodawcy, przedmiot

Zgodnie zart.39 ust.l w związku z art.3 ust. 1 pkt 11 ipkt 14 ustawy z dnia 3 pńdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochlonie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.IJ. z20|7 r. poz. 1405 ze zm.),

informuję

o ptzystąpieniu do opracowania prognozy oddziaŁywania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddział},wania na środowisko w/w dokumentu planistycznego.
Zainteresowani mogą zapoznaó się z niezbędną dokumentacją splawy w Urzędzie Gminy
w Konarzynach ul. Szkolna 7, pokój nr 5, oraz mogą składaó uwagi i wnioski do opracowy"wanego
dokumentu
w terminie do dnia 15 maja 2018 r.

Uwagi

i wnioski zgodńe z

art, 40 w/w ustawy mogą byó składane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektroniczrej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznlłn podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostarlą ptzez W ójta Gminy Konarzyny.
Zgodnie z art. 4I w/w ustawy uwagi i wnioski złożonepo uŃwie terminu określonego
w ogłoszeniu po zostanąbez rozpatrzenia.

lłąnińshi

