Wąielsk, dnia 14 stycznia

2O.l4r.r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy

Wą'ielsk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania plzestfzennego

części wsi Kupno i częściwsi Radziki Duże.

Na podstawie art 17 pkt g ustawy z dnia 27 marca 2oo3 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz' U. z 2012 r. poz. 647 , z póżn' zm') oraz
uchwały Rady Gminy w Wąie|s ku nr x]45t11 z
dn ja 20 września 201 1 roku,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
pro]ektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
częŚci Wsi Kupno
Radziki Duże W/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko'

i częŚci

wsi

w dniach od 01 lutego do 07 marca 2014r.
W

siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk,

W pok. 28 W goduinach od 8oodo 14oo'

Dyskusja publiczna nad przy]ętymi W projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzje się
dniu 7 marca 2014 r. w s jedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pokoj nr
godzinie
31 o
10oo'
Zgodnie

z ań'

W

18 ust. 1 ustawy' kaŻdy kto kwestionu.je ustalenia przyjęte W projekcie planu

miejscowego' może Wnieśó uwagi.

Uwagi nalezy składaÓ na piŚmie do WÓjta Gminy Wąielsk z podaniem imienja
i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej iadresu' oznaczenia nieruchomoŚci,
ktÓrej uwaga dotyczy' w nieprz ekraczalnvm
terminie do dnia 28 marca 2013 r.
1)

Jako Wniesjone na piśmie uznaje się równieŻ uwagi Wniesione W postaci
elektronicznej:
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronjcŻnym weryfikowanym przy pomocy

Ważnego kwalif]kowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzeŚnia 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profi|em zaufanym

ePUAP w rozumieniu przepisÓW ustawy z dnia 17
lutego 2005 r' o informatyzacji działalnościpodmiotÓw realizujących
zadania publiczne (Dz' U' z 2013 r.
poz. 235) lub

3)

za pomocą elektronicznej skŻynki podawczej W rozumieniu przeplsóW ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r' o
informatyzacji działalnościpodmiotÓW realizujących zadania publiczne'

Adres elektronicznej skrytki podawczej Gminy Wą]ielsk: /W02r84hbeflskrytka
Adres BiuIetynu lnformacji Publicznej Gminy Wąpielsk: WWW' bip.Wapielsk'eU

Jednocześnie w związku postępowaniem W sprawie strategicznej oceny
oddzlaływania na
Środowisko, zgodnie z ań' 39 ust. 1' art'. 40' ań' 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 pażdziernika 2oo8 roku o

udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie' udziale społeczeństwa
w ochronie Środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 1gg poz.1227
pożn. zrn'), informuję o możliwoŚci
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj:

z

\

\

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
częŚci Wsi Kupno
RadŻiki Duże'

Uzgodnieniem stopnia szczegÓłowości informacji zawańych
Środowisko,

w

i częŚcl

Wsi

prognozie oddziaływania na

-\
\

prognozą oddziaływania na środowisko,
Wymaganymi ustawą opiniami

W terminie i miejscu Wyżej Wyznaczonym.

Każdy ma prawo składania uwag i WnioskÓw W sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
MW dokumentu, ktÓre mogą być wnoszone:
\ pisemnie na adres: Uząd Gminy Wąpielsk,87_337 Wąpielsk

\
\

ustnie do protokołu W Urzędzie Gminy Wąie|sk,

za pomocą

ŚrodkóW komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa W ustawie z dnia 18
Września2oo1 r. o podpisie
elektronicznym na adres e-mail: gc.l41@wp.pl

w terminie do dnia

28 marca 2014r.

organem Właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest WÓjt Gminy Wąpielsk.

Podpisał
Henryk Kowalski
WÓjt Gminy

