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L4ck, dnia 07 .06.2021r.

OBWIESZCZENIE
o wyloieniu do publicznego wgl4du projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie z art. l7 pkt. 9, I I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U. z 2021 r. poz.74l), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 03.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) oraz Uchwaly Nr XI/105/2019 Rady gminy N-qck z dnia
30 grudnia 2019 r.,

zawiadamiam
o wyloZeniu do publicznego wgl4du projektu zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czgSci wsi Lqck zatwierdzonego uchwalq Rady
Gminy Nr Vl47l20ll z dnia 29.06.2011 r. /zakres planu obejmuje tereny prry ul. Amazonki
i Gostyniriskiej/ w dniach od 16.06.2021 r. do 08.07.2021 r. w siedzibie Urzgdu Gminy
w tr-4cku ul. Gostyniirska 2, w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie intemetowej gminy
www.gminalack.pl
JednoczeSnie informujg o odst4pieniu od przeprowa&enia strategicznej oceny oddzialywania
na Srodowisko do w/w dokumentu.

Dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcie planu miejscowego rorwiqzaniami
odbgdzie sig w dniu 05.07.202 Ir. w siedzibie lJrzgdu Gminy w tr qcku, o godz. I 000

Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy, kazdy kto kwestionuje ustalenia przyjgte w projekcie
planu, mo2e wnie3d uwagi.

Uwagi naleLy skladad do W6jta Gminy tr 4ck w formie papierowej lub elektronicznej,
w Wm za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej, na adres sekretariat@gminalack.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomo$ci, kt6rej dotyc4,, w nieprzekaczalnym terminie do dnia23.07.2021 r.
Organem wladciwym do rozpatrzenia uwag jest W6jt Gminy.

Odnosz4c sig do art. l1a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

i zgodnie z ut. 13 RODO, W6jt Gminy informuje, 2e jest administratorem przesylanych danych, a dane
osobowe podlegaj4 zabezpieczeniom zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, w tym art. 8a wt. 3 dw usta*t).
Wigcej informacji odnofnie obowi4zku informacyjnego dot. RODO znajduje sig na stronie uglack.bip.org.pl
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