UZASADNIENIE
ZAWIERAJACE INFORMACJE O UDZIALE SPOLECZENSTWA
W POST^POWANIU ORAZ O TYM, W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZI^TE POD
W JAKIM ZAKRESIE ZOSTALY UWZGL^DNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGLOSZONE W
ZWIAZKU Z UDZIALEM SPOLECZENSTWA W PROCEDURZE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZAROW POLOZONYCH
W GMINIE OSTROWEK
1. Informacje o udziale spoleczehstwa w postepowamu
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pozn. zm.), miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarow potozonych w gminie Ostrowek wraz z
prognoza^ oddziatywania na srodowisko zostata poddana konsultacjom spotecznym,
stanowi^cym element procedury strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko poprzez
nastepuja,ce dziatania:
• po podjeciu przez Rade Gminy w Ostrowku uchwaly Nr XXX/203/2013 z dnia 29
pazdziernika 2013 r. w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarow potozonych w gminie Ostrowek, 14
marca 2014 r. opublikowano w prasie lokalnej ogfoszenie o przystapieniu do
sporz^dzenia ww. dokumentu oraz zamieszczono obwieszczenie na tablicy ogtoszeh
i opublikowano je na stronie internetowej Urzedu Gminy w Ostrowku. W/w ogbszeniu
i obwieszczeniu umieszczono informacje o mozliwosci, terminie, formie i miejscu
skfadania wnioskow dotycz^cych projektu planu oraz prognozy oddzialywania na
srodowisko,
• w wyznaczonym w obwieszczeniu i ogtoszeniu terminie tj. od 14 marca 2014 r. do 7
kwietnia 2014 r. do projektu planu zostalo ztozonych 28 wnioskow,
• wylozono projekt planu wraz prognozy oddzialywania na srodowisko (I wylozenie) do
publicznego wgl^du w dniach od 20 pazdziernika 2014 r. do 10 listopada 2014 r.
w siedzibie Urzedu Gminy w Ostrowku. W dyskusji publicznej nad przyjetymi
rozwi^zaniami, ktora odbyta si? 10 listopada 2014 r. udziat wzieli: przedstawiciele
Urzedu, autor projektu planu oraz mieszkahcy gminy Ostrowek,
• w trakcie wytozenia do publicznego wgl^du planu wraz z prognozq oddziatywania na
srodowisko, tj. od 14 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. (i w nieprzekraczalnym
terminie sktadania uwag - do dnia 24 listopada 2014 r.) wptyneto 37 uwag,
• wytozono projekt planu wraz prognozy oddzialywania na srodowisko (II wylozenie) do
publicznego wgladu w dniach od 15 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. w siedzibie
Urzedu Gminy w Ostrowku W dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwi^zaniami.
ktora odbyta sie 7 stycznia 2015 r. udziai wzieli: przedstawiciele Urzedu, autor
projektu planu oraz mieszkaricy gminy Ostrowek,
• w trakcie wytozenia do publicznego wgladu planu wraz z prognozy oddziatywania na
srodowisko, tj. od 15 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. (i w nieprzekraczalnym
terminie sktadania uwag - do dnia 21 stycznia 2014 r.) wptyneto 46 uwag.
2. Informacje, w jaki sposob zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaly
uwzglednione uwagi i wnioski zgloszone w zwiazku z udziatem spoleczehstwa
W trakcie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarow polozonych w gminie Ostrowek wraz z prognoza.
oddzialywania na srodowisko zgloszono 28 wnioskow oraz 83 uwagi, w tym:
• od 14 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. do projektu planu zostato zlozonych 28
wnioskdw,

od 14 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. (i w nieprzekraczalnym terminie sktadania
uwag - do dnia 24 listopada 2014 r.) wptyneto 37 uwag - I wytozenie,
od 15 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. (i w nieprzekraczalnym terminie sktadania
uwag - do dnia 21 stycznia 2014 r.) wptyneto 46 uwag - II wytozenie,
Ich tresc i spos6b rozpatrzenia zawiera, wykaz wnioskow oraz wykazy uwag (z I i II
wylozenia) zawarte w dokumentacji
prac planistycznych miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarow potozonych w gminie Ostrowek.
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