
oBWIE 1ZCZENIE wó.rrł GMINv ŁĄCK
o rryłożeniu do publicznego wglądu

projektu mĘscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. I7 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 muc,a 2003 r. o planowarriu i zagospodarowarriu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 t poz.293), alt.39 ust. I, ut,54 ust. 2, 3 ustalvy z dńa3 pńdziemlka 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko @z U. zż0I8 t, poz.208l, zpóźn. mt.) oraz uchwĄ Rady Gminy Łąck Nr V/47 DOrg
zdnial4 czewęa2Dl9r..

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski wraz z prognozą oddziaŁywania na środowisko,
od 27 maia ż020n do 19 czerwca 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Łąck ul. Gostynińska 2, 09-5ż0 Łąck
w godzinach pracy.

Ęskusja publiczra nad przyjętymi w pĄekcie planu miejscowego rozńązaniarrti odbędzie się w dniu

10 czerwca 2020n w siedzibie Urzędu Gminy Ł4ck ul. Goslynńska 2,09-520 Łąck o godz. 10m.

Zgodniezart.46 pkt l oraz art.54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko, projekt

miejscowógo planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzęnia strategicznej oceny

oddziĄwania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwo3ci udziafu społeczeństwa w okręsię
wyłożenia do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. I8 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje
ustalenia prryjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, moze wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu i prognozy należy składaó na piśmie w Urzędzie Gminy Łąck ul. Gostynińska 2,

09-520 Łąck, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga doĘczy,w nieprzekracza|nymterminie do dnia 10lipca 2020r.

Jako wniesionę na piśmie uznaje się również uwagi wnięsionę w postaci elektronicznej, opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
cer§fikatu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łąck.

Odnosząc się do ań. 1 la ustowy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

i zgodnie z art, |3 ust. 1 i 2 RODO Wójt Gminy informuje, że jest administratorem przesyłanych danych,

a dane osobowę podlegają zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym afi. 8a ust.3 w/w

ustowy. Więcej informacji odnośnie obowiązku informacyjnego dot. RODO znajduje się na stronię

uglack.bip.org.pl


