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L4ck, dnia 13.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wyloZeniu do publicznego wgl4du projektu Studium uwarunkowari

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy L4ck

Na podstawie art. ll pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (ti. Dz.u. z 2020r. poz. 293 z p6in. zn.), art. 54 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U.

z 2020 r. poz. 283 z p6in. zm.) oraz uchwaly Rady Gminy tr-4ck Nr xYlllllS2/2013 z dnia

26 cznrwca 2013 r., zawiadamiam o wylo/eniu do publicznego wgl4du projektu ,,Studium

uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy l'4ck" wraz z ptoenoz4

oddzi4ywania na srodowisko w dniach od 21.10. 2020 r. do 13.11.2020 r. w siedzibie urzgdu

Gniny w L4cku ul. Gostynifiska 2 w godzinach od 8m do 1500 oraz na stronie intemetowej gminy

www.gminalack.pl

Dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcie studium rozwiqzaniami odbgdzie sig w dniu

6listopada 2020 r. o godzinie l0m.

zgodnie z art. ll pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizycnrc oraz jednostki organizacyjne nie

posiadaj4ce osobowosci prawnej mog4 wnosi6 uwagi do projektu Studium i prognozy' Uwagi nale:{

skladad na piSmie do w6jta Gminy tr qck lub w formie elektronicznej na adres

seketariat@qminalack.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu, omaczenia nieruchomo5ci, kt6rej uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia

7 qrudnia 2020r.

Organem wlaSciwym do rozpatrzenia uwag jest W6jt Gminy.

Odnosz4c sig do art. lla ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodmowaniu pnestrzennym

i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO W6jt Gminy informuje,2e jest administratorem przesylanych danych,

a dane osobowe podlegaj4 zabezpieczeniom zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, w tym art. 8a ust. 3

wlw ustawy. Wiqcej informacji odno6nie obowi4zku informacyjnego dot. RODO znajduje sig na stronie

uglack.bip.org.pl


