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piecz^d W6jta

OBWIESZCZENIE

o ponownym wylozeniu do publicznego wglqdu projektu Studium uwarunkowah i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowek wraz z prognozq
oddziarywania na srodowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 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 jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pozn. zm.) zawiadamiam o wylozeniu do
publicznego wgladu projektu Studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowek wraz z prognoza^ oddzialywania na srodowisko w dniach od
21 kwietnia 2014 r. do 12 maja 2014 r. w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku, Ostrowek
115, 98-311 Ostrowek w godzinach pracy urz^du.
Dyskusja publiczna nad przyje^ymi w projekcie studium rozwiazaniami odb^dzie si$ w dniu 9
maja 2014 r. o godz. 9 ° w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311
Ostrowek.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadaj^ce osobowosci prawnej moga, wnosic uwagi do projektu studium.
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 terminie do dnia 2 czerwca 2014 r.

Jednoczesnie informuje, ze na podstawie art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko w zwiajzku z prowadzonym
post^powaniem w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, w miejscu i
czasie wylozenia projektu studium do publicznego wglajiu mozna zapoznac si^ z niezb^dn^.
dokumentacja^ sprawy. Zainteresowani udziatem w post^powaniu w sprawie strategicznej
oceny oddzialywania w/w projektu studium na srodowisko, moga^ skladac do w/w
dokumentacji uwagi i wnioski, ktore moga^ bye wnoszone: w formie pisemnej do Wojta
Gminy Ostrowek na adres: Urzqd Gminy Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek,
ustnie do protokolu, za pomoca^ srodkow komunikacji elektronicznej bez koniecznosci
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w ustawie 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 2 czerwca 2014 r.

Uwagi i wnioski zlozone po uplywie wyzej podanego terminu pozostana^bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi w post^powaniu w sprawie
strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko sq. rozpatrywane przez Wojta Gminy
Ostrowek.
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