WO.IT GVfiI{Y WROBLEW
98-285 Wr6blew l5
pow" sieradzki

Wr6blew, dnia 19 czerwca2}I9 r.
(pieczgi W6jta Gminy Wr6blew)

OBWIESZCZENTE
w sprawie zmiany uchwaly o przyst4pieniu do sporz4dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV Sieradz-Jawor-Blaszki dla obszaru poloZonego w
obrpbach geodezyjnych Dziebgd6w,Inczew, Spdzice, Kobierzycko, KoScieyzynRozp.
Maj., Ko3cierzyn i Ocin, gmina Wr6blew
Na podstawie art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z p62n. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt I ustawy z dnia 3
paldziemika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. IJ . z 2018 r. poz. 2081 z p62n. zm.)
zawiadamiam o podjqciu przez Radg Gminy Wr6blew uchwaly Nr VII/55/19 zdnia14 czerwca20lg r.

zmieniajqcej uchwalp

Nr IIl19/18 Rady Gminy Wr6blew z

dnia 28 listopada 2018

r. w

sprawie

przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz - Jawor - Blaszki dla obszaru poloZonego w
obrgbach geodezyjnych Dziebgd6w,Inezew, Sqdzice, Kobierzycko, KoScierzyn Rozp. Maj., KoScierzyn i
Ocin, gmina Wr6blew.
Obszar objety ww. projektem planu miejscowego polozony jest w obrqbach geodezyjnych Dziebgd6w,
Inczew, Sgdzice, Kobierzycko, KoScierzyn Rozp. Maj., KoScierzyn i Ocin, zgodnie z zalqcznikiem
grafrcznym do uchwaly Nr VII/55/19 z dnia 14 czerwca2\lg r.
Zainteresowani mogq sklada6 wnioski do wyzej wymienionego planu. Wnioski naIeLy sklada6 na piSmie w
Urzgdzie Gminy Wr6blew, Wr6blew 15, 98-285 Wr6blew do dnia 11 lipca 2019 r.lub przeslad pocilqna
adres urzgdu oraz za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej, bez koniecznoSci opatrywania ich
podpisem elektronicznym, na adres : gmina@wroblew.pl.

Wniosek powinien zawieral nazwisko, imip, nazwg
oznaczenie nieruchomo ci, kt6rej doty czy.

i

adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz

S

JednoczeSnie informujq

o mozliwoSci zapoznania sip z
- na stronach: bip.wroblew.pl.

tre6ci4 uchwaly

w

siedzibie Urzgdu Gminy

Wr6blew orazw Internecie

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zwiqzku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r,

o

udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. tJ. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podajp do
publicznej wiadomoSci informacjp o przystqpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu
wymagajqcego udzialu spoleczefstwa.

Z

dokumentacj4 sprawy moZna zapozna1 siE

w

siedzibie Urzgdu Gminy Wr6blew

w

godzinach pracy

urzgdu.

Wniosek powinien zawieral takze oSwiadczenie wnioskodawcy dotyczqce przetwanania

danych osobowych

na potrzeby

i

udostppniania

procedury sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego zgodnie zustawqz dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
poz. 1000 zp62n.zm.).

(Dz.

wotrT
Toma

Wolni.a.k

2078 r.

