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Koniecpol, 03.1 0.2016r

oBWlEszczENlE
Burmistża Miasta i Gminy Koniecpol

o wyłożeniu do publicznego Wglądu projektu miejscowego planU zagospodarowania
przestż ennego obszaru położonego przy ul. Pańyzantów w Koniecpolu

Na podstawie ań, 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z2016r., poz.778) oraz uchwały NrXXV|l/,177116 Rady
N4iejskiej w Koniecpolu z dnia 2 czerwca 2016 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenóW W miejscowościach KoniecpoI i

TeresóW uchwalonego uchwałą n|l80/XXV|l/2005 Rady Miejskiej W Koniecpolu z dnia 4 sierpnia
2005 r. obejmującego częśó terenu w Koniecpolu oznaczonego w planie symbolem: K1,1 P(U),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego Wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul, PańyzantóW W Koniecpolu

wfaz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 12 pażdziemika 2016 r. do 3 listopada 2016 r.

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy W Koniecpolu: 42-230 Koniecpol ul, chrząstowska 6a, pokój nr 24
w godzinach od 9:00 do 13:00,

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pĄekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
W dniu 'l9 października 2016 r. W siedzibie Uzędu Miasta i Gminy W Koniecpolu: 42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska 6a, W sali nr24ogodzinie 14:00.

Zgodnie z art, 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia pżyjęte W projekcie planu
miejscowego, może Wnieść uwagl. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistża Miasta i Gminy
Koniecpol Z podaniem imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjne.J i adresu, oznaczenia
nieruchomości, któĘ uwaga dotyczy,w niepżekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2016 r.
Jako Wniesione na piśmie uznaje się róWnież uwagi Wniesione W postaci elektronicznej:

1)opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym Weryfikowanym przy pomocy Waźnego
kwalifikowanego ceńyfikatu W rozumieniu ustawy z dnia 18 Września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz, U. z2013 r. poz.262 oraz z2014 r- poz. 1662) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP W rozumieniu przepisóW
ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotóW realizujących Zadania
publiczne (Dz. U, z2014 r. poz, 11 14) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisóW ustawy z dnia ,17 lutego
2005 r. o informatyzacji dZiałalności podmiotóW realizujących zadania publiczne,

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z ań. 46 punkt 1, ań, 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pażdziemika
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn- zm,),
w okresie Wyłożenia do publicznego Wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, W miejscu i terminach
podanych powyżej. Uwagi i Wnioski W trybie postępowania W sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko - stosownie do przepisu ań, 54 ust. 3 ustawy - należy Wnosić na zasadach określonych
W ań, 18 ust, 2 i ust, 3 przywołanej na Wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniU pzestrzennym
W sposób i W terminie określonym powyżej.

organem Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do prognozy jest Burmistrz Miasta
i Gminy Koniecpol,

spolz, EWa Jędrzejczyk
Tel, 34 3551 755


