
OGŁO,SZ,E NI E
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmIany mi,ejscowego planu zagospodalrowania przestrzę'nnego

gminy Semek - sekcja Fi,
wraz z prognozą oddziaływania na środow~sko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. opranowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20210'r. :poz. 29lJ z pćżn, zm.), art 39 i art 54 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informaql o środowiskll i l~go ochronlej udziare
społeczeństwa w ochronie. środowiska ,oraz o ocenach ocidZiialywania na środowisko
(Dz. U.,z 2020 r. poz. 283 z p61n. zm) w zWiązku z uchwałą Nr 504lXLVI120 18 Rady Miejsl.<Jlejw
SetoOku z dnia 25 caerwca 2018 roku, zmien loneJ uchwałą nr 543JLll/201i 8 Rady Miejskiej w Serocku z
dnia 29,października 2018 r.

z,aw la da m iam

o ponownym wyłożeniu do pub~ioznego wgląd u
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Serook - sekcja' F1,
wraz z prognozą oddziaływania na' środowisko

w dniach. od 30 wrz-eŚ;nia 2020, r. do 22 października 2020 r.
w siedzibie Urzęd'U Mjasta iGminy w Serocku, Rynek 21 w pun~cie obsługi

mfeszkańca, stanowisko nr 3 w godzinach pracy urzędu.
Projekt zmiany planu jest zamieszczony fównież na stronf9 Biuletynu Infonnacji

Pubłicznej pod adresem: https:/Iwww ..bip serock.pIR5jogloszenia.

Dysk,usja publiczna nad przyjętym; w projekcie planu rozwIązaniam;' odb,tlzie się
w dniu 12.10.,2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (pole. 33) Urzędu Miasta
iGmIny w Serockuj Rynek 21.

Każdy kto kwestionuje ustalen~a przyjęte w projekcie planu, może wnieś!ć pisemne
uwagi. Uwag] na~e2:yskładać na p,fśmie do Burmistrza Mlasta i Gm~ny Serock z podaolem
imienia i nazwiska lub n~wy lednosUci ,organiiZacyjnej i adresu, oznaczenia nieruohomości,
którą uwaga dotyczy w nieprzekraozalnym tennlnie do dnia 05 lisctopada 2D20 r ..

Wnlos~ i uwagi w postę powan~u w sprawie ooeny oadz.iiaływan!a na środowisko w stosownie do
przepisu art. 18 ust. 2 i 3 o planowaniu i zagospod'arowaniu przestrzennym, w związku 7; art. 54 ust 3
ustawy O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochron te
środowis!ka oraz o ocenach oddiZiaływania na środowisko, nale.ty wnosłć na piśmie, w tym za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzonie kwalifikowanym pod pjsem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwieroZ!onym profilem zaufanym epUAP.

lny Serock


	Page 1
	Titles
	z,aw la da m i am 
	w siedzibie Urzęd'U Mjasta i Gminy w Serocku, Rynek 21 w pun~cie obsługi 
	Projekt zmiany planu jest zamieszczony fównież na stronf9 Biuletynu Infonnacji 
	lny Serock 

	Images
	Image 1



