
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Serock - sekcja Ci, obejmującej część obrębu Borowa Góra,

po wydaniu Rozstrzygnięcia nadzorczego WNP-I.4131.209.2020.MO przez
Wojewodę Mazowieckiego w dniu 07.12.2020 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 I 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póżn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z póżn, zm.) w związku z uchwałą Nr 138/XIV/2019 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 30 października 2019 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscewege planu zagespodarewania przestrzennego. gminy Serock-

sekcja e1 ebejmującej część obrębu Berowa Góra

w dniach od 23 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.
przed siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21

Projekt zmiany planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem: https:/lwww.bip.sereck.pI/75.ogleszenia

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 7 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 wyłącznie za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć udział w dyskusji należy skorzystać z adresu internetowego:

https:/Iserock.webex. com/serock/j. php?MTI D=m7ae4e40ef2e43356b33ec307 57ecfdb3

ID Spotkania: 175 723 0709 , Hasło do spotkania: aSmkqFnG844

W razie braku możliwości użycia komputera istnieje możliwość połączenia za pomocą
telefonu komórkowego.: należy wybrać numer 2253640 67 lub 22295 35 97, a następnie
wybrać 1#, ID 175-723-0709.

Każdy kto kwestio.nujeustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść pisemne uwagi w tym
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Uwagi można kierować również
na adres poczty elektronicznej planowanie@serock.pl. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwagadotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2021 r.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do
przepisu art. 18 ust. 2 i 3 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić na piśmie, w tym za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Uwagi można kierować również na
adres poczty elektronicznej planowanie@serock.pl.

Bu istrz Miasta i

Artur Borkowski
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