oGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla częścimiejscowościStobiecko
Szlacheckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z2012 r. poz.647 zp źn. zm.) i art.39 ust. l pkt 2
ustawy z dnia 3 puŻdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeristwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXXDVl88/14 Rady
Gminy Ładzice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częścimiejscowości Stobiecko
Szlacheckie
zawiadamiam

o

wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla częścimiejscowości Stobiecko Szlacheckie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r.
wUrzędzle Gminy wŁadzicach, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu w dniu 12 sĘcznia 2015 r. wl)rzędzie Gminy w Ładzicach o godz. l4uu.
Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy, kuŻdy kto kwestionuje ustalenia ptzyjęte w projekcie planu
miejscowego' moze wnieśćuwagi.
Uwagi naleŻy składa na piśmie do W jta Gminy Ładzice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki orgartizacyjnej i adresu) oznaczenia nieruchomości, kt rej
uwaga dotyczy, w nieprzekracza|nym terminie do dnia 26 sĘcznia}Ol5 r.

Jednocześnie informuj ę, Że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczerlstwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zrviązku z prowadzonym
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i
czasie wyłozenia projektu planu do publicznego wglądu można zapozna się z niezbędną
dokumentacją sprawy. Zaintercsowani udziałęm w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składa do w/w dokumentacji
uwagi i wnioski, kt re mogą by wnoszone: w formie pisemnej do W jta Gminy Ładzice na
adres: Urząd Gminy w Ładzicach, ul. Wyzwolenia 36, 97-56I Ładzice, ustnie do protokołu,
za pomocą środkw komunikacji elektronicznej bęz konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o kt rym mowa w ustawie z dnia 18 września
Ż00I r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz' 262) na adres mailowy:
|adzice@|adzice.gminyrp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sĘcznia 2015 r.
o udostępnianiu

Uwagi i wnioski złoŻone po upływie wyŻej podanego terminu pozostaną bezrozpatrzenia'
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko są rozpatryw ane przez W jta Gminy Ładzice.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko nie jest prowadzone.

