
oBwIESZCZE.NIE WOJTA GMINY r,AtCK
o wyloZeniu do publicmego wgl4du

projektu miej scowego planu zagospodarowania przestzennego
gminy tr-qck dla czESci terenu wsi tr-qck

Na podstawie afi. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U. z20l5r. poz. l99 zp6in.ztn.), art.39 ust. 1,

art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 pafldziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochroni e, udziale spoleczerlstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z20l3r. poz. 1235 z p62n. nn.) oraz uchwaty

UchwaleNr IV13512015 Rady Gminy tr qck z dnia 31 marca2Ollt.

zawiadamiam

o wylozeniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy L4ck dla czpsci terenu wsi L4ck wraz z prognoz4 oddziatywania
na Srodowisko, w dniach od 30 marca 2016r. do 20 lrwietnia 2016r. w siedzibie UrzEdu

Gminy w L4cku, ul. Gostynifisk a 2 w godzinach od 730 do 1530.

Dyskusja publicma nad przyjetymi w projekcie planu miejscowego rozwiqpaniami odbgQle sig

wdniu 5 lsilietnia 2016r * riiOriUie Urzgdu Gminy w Lqcku, ul. Gostyninskazo godz. 1000.

Zgodnie z art. 46 pkt ! oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochroni e, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategiczrtej oceny oddzialywania na

Srodowisko, w tym z zapewnieniem mozliwoSci udziahu spoleczeristwa w okresie wyloilenia
do publicznego wgl4du.
Uwagi i wnioski w postgpowaniu vvymagajqcym przeprowadzenia strategicznei oceny

oddziatywania na Srodowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostEpnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochroni e, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na Srodowisko nalef wnosi6 na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ptzesttzennym

ku1dy, kto kwestionuje ustaleni a przyjEte w projekcie planu miejscowego wylozonego do

publicznego wgledu, moze wnieSd uwagi.
Uwagi doprojektu planu i prognozy nalezy skladat na piSmie w UrzEdzie Gminy tr-qck,

ul. Gostyniriska 2, 09-520 tr-qck, z podaniem imienia i nazwiska lub nazvvy jednostki

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo$ci, kt6rej uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maia 201.6r.

Jako wniesione na piSmie uznaje sig r6wniel uwagi wniesione w postaci elektronicznei,

opatrzone bezpie czrr,ym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego

kwali fi kowanego certyfikatu.

Organem wlaSciwym do rozpatrzenia uwag jest W6jt Gminy tr qck.


