
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta I Gminy Serock

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego płanu zagospodarowania przestrzenn,ego

miasta Serock - obszar C~obejmujący obręby 13, 14, 15

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, ert. 18 ustawy z ,dnia 27 marca 2003 r. o'planow.aniu
izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz, 29~ z późn, zm), art 3·9 i art 54 ustawy z
dnia 3 października 2006 r. o udostępnianiu jrn,formacji o środowiskiu i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie ś:rodowiska oraz o ooenaoh oddziaływania na śrOdOWjsko
(Oz. U. z. 2:020 r. poz. 283, z póżn. zm.) w związku z uchwałą Nr 103lXI12019 Rady MiejskIej
w Seroaku z dnia 22 lipca 2019 r.,

zawiadamiam
o wyłozeniu do pub llcz naęo wg~ądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze.strzennego miasta Serock-
obszar C, obejmujący obręby 13, 14, 15

w dniach od 30 września 20.20 r. do 22 pa:td~iemika 2.020 r,
w siedzibie Urzędu Miasta j Gminy w SemckUt Rynek 21 w punkcie obsługi

rnleszkańea, stanowisko nr 3 w godzinach pracy urzędu.
Projekt zmialny :planu jest zamleszczony rówli1leż na stro n ie B iu letyn u Infoll'macj i

Publicznej pod adresem: https:/Iwww.bip.serock.pJn5,ogloszenia

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu l'D%Wiązanlaml odbędlie si,
w dniu 19.10~2020r. 'o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (pok. 331' Urzędu Miasta
t Gminy w S~ockul Rynek 21.

Każdy kto kwesłiionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść
pi.semne uwagi w tym za pomocą elektron~cznej sknynki poda~ej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profiTem
zaufanym ePUAP. Uwagi nale:zy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z podanl.em imienia i nazwiska Iub nazwy jednostkii organ izacyjnej i ad resu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie ,do dnia 05.11 ..2020 r.

Burm rz Miasta i G Y Serock

\
orkowski

http://https:/Iwww.bip.serock.pJn5,ogloszenia
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