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OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań

i kierunków zago§podarowania przestrzennego gminy Łąck

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2a2b. poz. 293 z późn. arl.), art. 54 ust. 2 i 3

ustawy z dńa 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.
zż020 t. poz.283 zpóźn.zm.) oruz uchwały Rady Gmiiy Łąck Nr XVIII/I8żI}}L3 z dńa
26 czerwca ż0I3 r., zawiadamiam o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu ,rStudium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestlzennego gminy Łącko' wraz z ptognlozą

oddział.vwania na środowisko w dniach od 21.10. 2020 r. do 13.11.2020 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Łącku ul. Gostynińska 2 w godzinach od 800 do 1500 oraznastronie internetowej gminy
www.gminalack.pl

Dyskusja publiczna nad prryjętymi w projekcie studium rorwtązańami odbędzie się w dniu
6listopada 2a20 t. o godzinie 1000.

Zgodńe z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyc,zne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej mogą Wnosió uwagi do projektu Sfudium i prognozy. Uwagi naleĘ
składaó na piśmie do Wójta Gminy Łąck" lub w formie elektronicmej na adres
selaekriat@eminalack.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki otgańzacyjnej
i adresu, oznaczeńa nieruchomości, któĘ uwaga doĘcry w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 grudńa 2020r

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

Odnosząc się do art. I7a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Wójt Gminy informuje, że jest administratorem przesyłanych danych,
a dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ań. 8a ust. 3

w/w ustawy, Więcej informacji odnośnie obowiązku informacyjnego dot. RODO znajduje się na stonie
uglack.bip.org.pl
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