
ififf GiiiNr DsieoiK
Ostrowek, dnia 5 grudnia 2014 r.

pieczec Wojta
OBWIESZCZENIE

o powtornym wylo/cniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarow polozonych w gminie Ostrowek wraz z

prognozq oddzialywania na srodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jcgo ochronic, udziale spoieczenstwa
wochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z
pozn. zm.) oraz uchwary Nr XXX/203/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2013 r. w
sprawie przystapienia do sporzqxizenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarow polozonych w gminie Ostrowek

ziiwiadamiam
o powtornym wytozeniu do publicznego wgla^du projektu miejscowego planu zagospodarowania
pr/.cslr/cnncgo dl;i obs/;ir6\ polo/cinch \ g m i n i e Oslrouuk, \ \ rn / /. pro»no/;i oild/i;ily\v;mia na
srodowisko, w dniach od 15 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. w Urz^dzie Gminy w Ostrowku,
wgodz.od730dol5 J0 .
Dyskusja publiczna nad przyjetymi w projekcie planu miejscowego rozwiqzaniarni odbe.dzie si? w
dniu w dniu 7 stycznia 2015 r. w Urz?dzie Gminy w Oslrowku o godz. 10°°.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kazdy kto kwestionuje ustalenia przyjete w projekcie planu
miejscowego, moze wniesc uwagi.

Uwagi nalezy skladac na pismie do Wojta Gminy Ostrowek z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomosci, ktorej uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym term in ie do dnia 21 stycznia 2015 r.

Jcdnoczesnie informuj^, ze na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
o udoste_pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na srodowisko w zwia/ku z prowadzonym
postepowaiiiein w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, w miejscu i czasie
wylozenia projektu planu do publicznego wgla^du mozna zapoznac si? z niezb^dn^ dokumentacja^
sprawy. Zainteresowani udziaJem w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzialywania w/w
projektu planu na srodowisko, moga_ skladac do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, ktorc mog^ bye
wnoszone: w formic pisemnej do Wojta Gminy Ostrowek na adres Urzajd Gminy w Ostrowku.
Ostrowek 115, 98-3 1 1 Ostrowek, ustnie do protokolu, za pomoca^srodkow komunikacji elektronicznej
bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w uslawie
z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy:
ug_ostrowek@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2015 r.

Uwagi i wnioski zlozone po uph/wie wyzej podanego terminu pozostana^ bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko sa, rozpatrywane przez Wojta Gminy Ostrowek.
W przedmiotowej sprawie posti^powanie o transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko nie jest
prowadzone.

podpis Wojta


