
OGŁ.OSZEN IE.
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o wyfoieniu do pubUc:znegowglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania p'rzestrzennego

gminy Serock - sek.cja B, uchwalonego uchwałą Nr 472JLlI/2014 Rady Miejskiej
w Serocku, z dnia 31 lipca 2014 roku

wlaz z uzasadnieniem do odstąpienia od sporządzania pr'ognozy oddziaływanła.
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i l' 1, art, 18 ustawy z dnia. 27 mama 2003 r. o pIanowall ,1.1
~za;gospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2020 if'. poz. 293 % potn. zm.), ert. 39 iart. 54 ustawy z
dnia 3 patdziem ika ,2008 r. o udostępnianiu infonnacji o środowrsku i jeg,Q ochronie, ud'z;fale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenaoh oddziaływania na środowisko
(Dz, U. z 2020 r. poz. 283, z pćżn, zm.) w związ~u z uchwałą Nr 52NtI2019 Rady Miejsldej w Serocku
z dnia 27 lutego 2:019 r.,

zawladam.iam

O wyłożeniu do, publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania' przestrz9nnego gminy Seroc:k-
sekcja SJ ,obejmuJącej obrę'by BoleslawoWD, Dębe, Ludwinowo Dębskie,. Stan/,sJawowo

. wraz z uZB'sadnien.iem do odstąpienia od sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko.

w dniach ,od 16 wrześnl:a 2020' r..do 9 p'aidziemika 2Q20r.
w siedzlibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21 w punkcie obsłuQ!r

mreszkańcat stanowisko nr 3 w godzinach pracy u~ędu.
Projekt zmiany pł.anu iresf zamieszczony równie,ż na stronie Biuletynu Informacji

Pubricznej pod adresem: https:llWww.bip.serock.pIf7.5,ogJoszenia
Dyskusja publiczna nad przyj,tymi w projekcie plan,u rozWiązaniami odbędzie się
w dniu 06.10w2020 r. O godz~ 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury
I Czytelnictwa w Serocku. ul. Pułtuska 35.

KaZdy kto. kwesti,onuje ustalen~a przyję,te w plt>jekcle zm~any planu, może wnreść
pisemne uwagi w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 'opatrzone
kwafifikowanym podpisem elektro:niCZil'lym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Uws,gf nalety Składać na p[śmie do Surm istr:za Miasta f Gminy Seroek
z podaniem imienia i n~~slc:a .Iub nazwy jednostki organizacyjnej j adr:esu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczaln ..vl1l te[IDin,le do dnia 23.1 O.2020..'J.

Bunnt~,~;:i iny Sero~
rkows J
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