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OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LELÓW

z dnia 7 marca 2016r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1, pkt.2
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.), a także
na podstawie uchwały Rady Gminy Lelów: Nr VI/54/2015 z dnia 25 marca 2015r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

wdniach od 15 marca 2016r. do 14 kwietnia 2016r. wsiedzibie Urzędu Gminy
w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, pokój nr 44, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów pod adresem:
http:!! www.biplelow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lelowie, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w dniu 11 kwietnia 2016r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lelów, kierując je na adres
siedziby Urzędu Gminy, ul. Szczekocińska 16, 42-235 Lelów, lub w postaci elektronicznej,
kierując je na adres e-mail: wojtlelow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie od 15 kwietnia 2016r. do 29 kwietnia 2076r.

Jednocześnie informuję, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu
planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu,
w tym - możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w sposób, miejscu
i terminach określonych powyżej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lelów.
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