WOJT GM'NY StAWN.O

woj . Z8chodniopomorskie

Stawno, dnia 19 lip a 2013r.

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY St.AWNO
o wyloi.eniu do publicznego wglctdu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno dla dzialek: nr 8/3, 7/2 i 7/5 w
obr~bie ewidencyjnym Noskowo oraz dzialek: nr 72/6, 126, 75/, 75/4
i cz~sci dzialki nr 7517 w obr~bie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie lawno
wraz z prognozct oddzialywania 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 p6zn . z .), art.
39 ust. 1 w zwiqzku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernik 2008r.
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen twa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Oz. U. z 2 08r. Nr
199 poz. 1227 z p6zn. zm .) oraz uchwaty Rady Grniny Stawno Nr XXl1871 012 z
dnia 5 lipca 2012r. 0 przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany miejscoweg planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawno dla dziatek: nr 8/3, 7/2 i 7/5 w
obr~bie ewidencyjnym
Noskowo oraz dziafek: nr 72/6, 126, 75/6, 75/4
i cz~sci dziatki nr 75n w obr~bie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie Stawn , wraz
z prognozq oddziatywania na srodowisko, w dniach od 29 Jipca 201 r. do
19 sierpnia 2013r. w siedzibie Urz~du Gminy Stawno ( pok. Nr 2) w godz. od 800 do
godz. 1400 .
Oyskusja publiczna nad przyj~tymi w projekcie zmiany planu miejscpwego
rozwiq.zaniami odb~dzie si~ w dniu 08 sierpnia 2013r. w siedzibie Urz~du ~miny
Stawno (sala konferencyjna nr 55) 0 godz. 1400 .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kazdy kto kwestionuje ustalenia przyj~te w pr jekcie
zmiany planu miejscowego, moze wniese uwagi.
Uwagi nalezy sktadae na pismie do W6jta Gminy Sfawno, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho osci,
kt6rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 wrzesnia 2013 .
Uwagi mogq bye wnoszone :
- w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76
100 Sfawno,
- w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni znym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w rozu ieniu
ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Oz. U. z 2013 . poz.
262) na adres sekretariat@gminaslawno.pl
- w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zau anym
ePUAP w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informa zacji
dziatalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Oz. U. z 2013 r. poz 235)
lub
- w postaci elektronicznej za pomocq elektronicznej skrzynki podawczej w rozu ieniu
przepis6w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dziatalnosci pod iot6w
realizujqcych zadania publiczne.
I

Organem wtasciwym do rozpatrzenia uwag jest W6jt Gminy Stawno.
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