
Ostrowek, dnia 20 stycznia 2017 r.

WOJT GMINY OSTRtiWEK

OBWIESZCZENIE

o wylozeniu do publicznego wgl^du projektu Studium uwarunkowan i kierunk6\
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostr6wek

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579)
zawiadamiam o wylozeniu do publicznego \vglqdu projektu Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Ostr6wek wraz z prognozq.
oddzialywania na srodowisko w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 20 lutego 2017 r. w
siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek w godzinach pracy
Urz^du.

Dyskusja publiczna nad przyie.tymi w projekcie studium rozwia^zaniami odb^dzie si? w dniu
17 lutego 2017 r. o godz. 10 w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku pok nr 18.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 wyzej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadaja_ce osobowosci prawnej moga^wnosic uwagi do projektu studium.

Uwagi nalezy skladac na pismie do Wqjta Gminy Ostrowek z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomosci, ktorej uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017 r.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 39 w zwia_zku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579), w zwia^zku z postejjowaniem w
sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko wyzej
wymienionego studium, w miejscu i czasie wylozenia projektu studium do publicznego
wgla^du mozna zapoznac si? z niezb^dna^ dokumentacja. sprawy tj. projektem studium,
uzgodnieniem stopnia szczegolowosci informacji zawartych w prognozie oddzialywania na
srodowisko, prognozq_ oddzialywania na srodowisko oraz wyniaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w post^powaniu nalezy sktadac w formie pisemnej do Wojta Gminy
Ostrowek, ustnie do protokolu lub za pornoca^ srodkow komunikacji elektronicznej, bez
koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym
terminie do 13 marca 2017 r.
Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow jest Wojt Gminy Ostrowek.
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