JRZAD GndtNY WRoBLEW
98-285 Wr6b{ew 15
pow sieradzki
Wr6blew, dnia 23.05.2017 r.

OBWIE SZCZENIE(OBWIESZCZENIE)

do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania
dzialki nr 6ll poloZonej w miejscowo5ci Wrriblew, obrgb geodezyjny

o przyst4pieniu

przestrzennego dla

Wrriblew gmina Wrriblew
Zgodnie z art. I7 pkt. 1) ustawy z dnia 2J marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz, U , 2015 poz. 199) oraz z art. 39 ust. I ustawy z dnia 3 paldziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U . z 2008 r. Nr I 99, poz. 1227 z poAn.
zm.) zawiadamiam o podjpciu przez Radp Gminy Wr6blew uchwaly Nr XXIIVI64117 z dnia 24

w sprawie przystqrienia do sporzqdzenia miejscowego planu
przestrzennego dla dziaNki nr 6ll polozonej w miejscowoSci Wr6blew,

marca 2017 roku

zagospodarowania
obrEb geodezyjny Wr6blew gmina Wr6blew.

Zawiadamiam r6wnie2 o przyst4pieniu

do

opracowania prognozy oddzialywania na

Srodowisko do ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani moge skladai wnioski do wyzei wymienionego rniejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski nale?y sklada6 w terminie do dnia 20.06. 2077 roku,
w siedzibie Urzgdu Grniny Wr6blew, 98-285 Wr6blew 15.
Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy zdnia3 paldziernika 2008 roku o udostEpnianiu infolmacji
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z p62n. zm.), zainteresowani mog4 wnie66
uwagi i wnioski do prognozy oddziatywania na Srodowisko.

o

Uwagi i wnioski do prognozy oddzialywania na Srodowisko naleZy skladad zgodnie aft. 40
w/w ustawy w terminie do 20.06.2017 roku, w siedzibie UrzEdu Gminy Wr6blew, 98-285 Wr6blew
15 lub na adres elektroniczny gmina@wroblew.pl
Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mog4 skladai lub przesylad:
w formie pisemnej;
ustnie do protokolu;
za poSrednictwem komunikacji elektronicznej, bez koniecznoSci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.

l.
2.
3.

Wszystkie wnioski powinny zawiera1 nazwisko, imig, nazwg
wniosku oraz oznaczenie nieruchomo6ci, kt6rej wniosek dotyczy,

i

adres wnioskodawcy, przedmiot

Organem wlaSciwyrn do rozpatrzenia uwag iwniosk6w jest W6jt Gminy Wr6blew.
Jednocze6nie zawiadamiam 2e zainteresowania mogq zapoznal siE z dokumentami sprawy w U

Gminy Wr6blew,98-285 Wr6blew

15.
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