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Leoncin dnia 14 pa±dziernika 2015

(pieczó WOjta)

OBWIESZCZENIE
o wytozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu
zagospoda rowan ia przestrzennego wsi Glusk gminp Leoncin
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marco 2003r. a planowaniu I zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 zé zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 40 i art. 54 ustawy z
dnia 3 pa±dziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie rodoiska oraz ocenach oddziaityw2Iia na rodowisko (Dz. U z 2013r. poz.
1235 ze zmianami), zawiadamiarn o wyoeniu do pubIiczneo wgtqdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi GuEk gmina Leoncin obcrujcego obszar soectwa Gusk wraz z
na rodowisko w dniach: 28.1. 0.2015 r.-•30.11.2015 r. w Urz.dzie Gminy Leoncin
prognozet
w Leoncinie przy ul. PartyzantOw 3 ( w pokoju nrl2 wgcdzinach :00-15:00na I pitrzc) vidniach pracy
Urzdu
Dyskusja publiczna ned przyjtyrni w projekcie planu rozwiazankrni zostanie przeprowadzona 'N dniu
19.11.2015 r. ogodz.1300 wUrzçdzieGrniny Leoncin pokôj nr5
Projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na rocowisko z'stanie iidostpniony tak2e w formie
&ektronicznej no stronie internetowej Gminy Leoncin: www.bip.Ieoncin.pI
Zaodnie z art. 18 ustawy a planowaniu I zagospodarowanu pzestrzennym, ka2dy, kto kwestionuje
ustatenia przyjete w projekcie planu miejccowgc rio:e wnieéc - wagi. Uwagi nalezy sklada6 w formie
pisernnej do Wójta Gminy Leoncin z pocanern nazwy obszau. •nU, swojego irnenia i nazwiska tub
nazwy jednostki organizecvjriej I adresu oraz oznaczenia n:r,homoci ktOrej uwaqa dotycz' w
nprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2015 r.
Uwagi mcna skkdaó w sekretariacie Urzd'.i Gminy Leorcn (p:kj nr 8 ) tub pocztaL n2 adres: lirzqd
Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin tub za pomca .rodkOw komunikacji elektroniczrej na
adres maitowy:
Jednocze5nie na podstawia art. 39, w zwi9zku z art. 54 ustawy udostçpnianiu informacji o rodowisku
jego ochronie, udziate spoeczenstwa w ochrone rodo'Niska oraz oc.nach oddziaiywania no rodowisko,
prekt planu wraz z prognozq oddziaywania na ârodowisko poJdaje siq postpowaniu w rarnach
strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko. W zwazkii z powy2szym zairterewwani mo
zapoznaô sic z nieziçd1dokurnentacjsprawy oraz vinieô Uwi I wnioski.
Uwagi I wnioski na!e2y skiLadaO do WOjta Gminy Leonin z rdiniem irnienia i nazwiska u5 rrazwy
jednoski organizacyjriej, adresu oraz oznaczoria nierucIiornoci v.'n;eprzekraczatnym termn'e do. dna
15.12.2015r.
..
Uwagi I wnioski mona skladaë w formie pisemnej, ustnie d protokou (w siedzibie U:zcJu Gminy
,6w komunikaci etaktorz.cj (bez koniecznoci opatrzena ich
Leon,--in pok. nr 3) tub za pomocq trodl,
bezpiecznym podpern etektronicznyrn) na adres rnailcv;y: ugieicin©tten.p!
Organem waciwyrn do rozpatrzenia uwag I wnioskôw zo2or;yo do projektu planu jest WOjt Gminy
Leoncin. Uwagi I wnioski zoone P0 upywie wyznaczona9oferrrinu rozasta"n'ia sie hez rop3rzenia.
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