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Stawno, dnia 20 czerwca 2013r.

OBWIESZCZENIE WO ..ITA GMINY SlAWNO
o wytoi:eniu do publicznego wgl~du projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawno dziatki nr 160/3 w obr~bie
ewidencyjnym Radostaw, dziatki nr 166 w obr~bie ewidencyjnym Pomitowo,
dziatek nr 92/5, 93/1 w obr~bie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie Stawno
wraz z prognoz~ oddziatywania na srodowisko
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j.: Oz. U. z 2012r. poz. 647 z p6tn. zm.), art.
39 ust. 1 w zwiqzku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008r.
o udost~pnjanju informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale sprneczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Oz. U. z 2008r. Nr
199 poz. 1227 z p6tn. zm .) oraz uchwaty Rady Gminy Sfawno Nr XXJ185/2012
z dnia 5 lipca 2012r. zawiadamiam 0 wytoi:eniu do publicznego wgl~du projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sfawno dziafki
nr 160/3 w obr~bie ewidencyjnym Radosfaw, dziafki nr 166 w obr~bie ewidencyjnym
PomHowo, dziafek nr 92/5, 93/1 w obr~bie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie
Sfawno, wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko, w dniach od 28 czerwca
2013r. do 20 lipca 2013r. w siedzibie Urz~du Gminy Sfawno (pok. nr 2) w godz. od
8 00 do 15 00 .
Oyskusja publiczna nad przyj~tymi w projekcie zmiany planu mleJscowego
rozwiqzaniami odb~dzie si~ w dniu 09 lipca 2013r. w siedzibie Urz~du Gminy
Sfawno (sala konferencyjna Nr 55) 0 godz.13 0o •
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, katdy kto kwestionuje ustalenia przyj~te w projekcie
zmiany planu miejscowego, mote wniese uwagi.
Uwagi nalety skfadae na pismie do W6jta Gminy Sfawno, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomosci,
kt6rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 sierpnia 2013r.
Uwagi mogq bye wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy Sfawno, ul. M. C. Skfodowskiej 9,
76-100 Sfawno,
- w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Oz. U. z 2013 r. poz.
262) na adres sekretariat@gminaslawno.pl
- w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji
dziafalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Oz. U. z 2013 r. poz. 235)
lub w postaci elektronicznej za pomocq elektronicznej skrzynki podawczej w
rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dziafalnosci
podmiot6w realizujqcych zadania publiczne.
Organem wfasciwym do rozpatrzenia uwag jest W6jt Gminy Sfawno.

