
OGŁOSZENIE
Burm1istrza Miasta i Gminy Serock

o wył'oZ,eniu do pUblicznego Wglądu
projektu zmiany Studium uwal1unkowan j kierunków zagospodarowania

przestrzennego, Miasta iGm1lnySerock
wraz z prognozą oddziaływania ,naśrodowisko

Na podstawie alt 11 pkt 10 i 11, art 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 t. o planowaniu
iUl9ospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. po'z. 293 z póżn. zm.), art 39 iart 54 ustawy z
dnia 3 pa~dziem,ka2008 r. o udos~ępl1lianiuInformacji o środowisku i lego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzIaływania na środowisko
{Oz. U. z 2020 f. POZ. 283, z p6żn. zm) w związku z uchwałą Nr 131/XIII/201 g Rady Miejskiej w
Sel"Oc,ku z dnia 18 września 2019 r., zmienionej uchwałą Nr 219IXXUl2020 Rady Miejskiej w Serooku zdn,a 29 kwietnia 2020 r.,

zawiadam,~am

o wyłożeniu do pubrkznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i klenJnk6w zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Serock wraz z progno2ą oddziaływania na środoWisko

w dniach od 14 października 2020 r. do 5 .Iistopada 2020 r.
w s.iedzibre Urzędu Miasta j Gminy w Seracku, Rynek 21 w punkcie obsługi;

miesZkańca, stanowisko nr 3 w godzjnach pracy urzędu.
Projekt zmi'any studium jest ,zamJes~czony r6wnież na stronie Biufetynu IInfon118cji

Publicznej pod adresem: htiPS:llwww.bip.serock.pVT5,ogJoszenia
Dyskusja publiczna nad Przy},tymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami
odbędzie 1119w dniu 20.10.2020 r. O godz. 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33)
Urzędu Mląta i Gminy w Serocku

1
RynaJr 21.

Każdy kto kwestion uje IJstafenja przyjęte w projekcie zm iany studium, może wnieść
pisemne uwagi w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone
kwalifikowarwm podpisem elektronicznym allbo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Uwagi można. kierować rownłez na ad!les poczty ,elektroniCZ!l1:ej
p.lanowanie@serock.pL Uwagi należy składać na piśmie d'o Surr,mistrza Miasta i Gminy
Samek z podanJ:em rmj,enia i nazwiska rub na::avy jedno1stld orga nizacyj.nej i adresu;
oo:naC!en,a nieruchomości, której uwaga dotyczy w niep~ekraczaln~m łenninie do dnia27.H .2020 L.

Surm 'strz Miasta; G .

http://htiPS:llwww.bip.serock.pVT5,ogJoszenia
mailto:p.lanowanie@serock.pL
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