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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELÓW
z dnia 21 stycznia 2021
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu gminy Lelów dla obszaru polożonego w miejscowości Drochlin,
zwanego dalej Planem
Na podstawie art. 1 7 pkt], w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r oplanowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (Łj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378),
a także art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2002 r
o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322,
471, 1378) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lelów
Uchwały Nr XXVIII/194/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia
ntiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragm entu gminy Lelów dla obszaru
położonego w miejscowości Drochtin.
Granice obszaru objętego miejscowym planem w miejscowości Drochlin przedstawiono na
załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia o przystąpieniu do przedmiotowego Planu,
wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lelowie.
Ząinteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego Planu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22 lutego 2021 r. Wnioski należy składać na piśmie, kierując na adres siedziby
U!zędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail urzadlelow.pl
—

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekt Planu
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa w okresie jego sporządzenia.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie
z art. 54 ust. 3 ww. ustawy należy wnosić do Wójta Gminy Lelów na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22 lutego 2021 r. oraz w następującej formie: pisemnej na adres siedziby Urzędu
Gminy w Lelowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail —urzad(1i)lelow.r1 oraz ustnie do
protokołu w Referacie Infrastruktury i Ocbrony Srodowiska Urzędu Gminy, pok. 123, w godzinach
pracy urzędu.
—

—

Każdy wniosek, do Planu lub do prognozy oddzialywania na środowisko w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
I adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie Urzędu
Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej http:Ywww.biplelow.pl „ w zakładce iNNE RODO.
Obwieszczenie zamieszcza się na:
„y,i
• tablicy ogłoszeń UG Lelów
• stronie internetowej BłP
WJ
• tablicy ogłoszeń sołectwa Drochlin
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