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oBwIE S ZCZE NIE/o GŁ o S ZE NIE
WOJTA GMINY ZAWTDZ

o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia f7 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. IJ. z f015 r., poz. I99, zm.), aft.39 ust. 1 ustawy z dnia 3

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego oclrronie, udzia|e społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.

poz. 1235, zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz

wrazZprognozą oddziaĘ.wania na środowisko, którego wyłożenie trwa od 26 sierpnia f015 r.

Przedłużony termin wyłożenia ustala się do dnia do 29 września 2015 r. Projekt zmiany studium

wyłożony jest w siedzibie Urzędrr Gminy w Zawldzu Kościelrrym, ul. Mazowiecka24,09-f26 Zawidz

Kościelny, pokój nr 23 w godzinach od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawidz

www.zawidz.pl
Zmiana studium dot'vczy wyłącznie części tekstowej. ..Kierunki i po|ityka przestrzenna''. Korękcie

ustalenia 2,3, Tęre
zagospodarowaniu terenu''. w}złącznie dla terenów ".R'' i odnoszącę się do nich inne fragmęnty części

tekstowej. ..Kierunki i pol ityka przestrzenna".
Zgodnie z aft. 71 pkt 1l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne

i flzyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do

projektu zmiany studium. Uwagi na|eĘ składaó na piśmie do Wójta Grniny Zawidz z podaniem

imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której

uwaga doĘczy, w nieprzekracza|nym terminie do dnia 20 paźLdziernika 2015 r.

Zgodnie z art, 46 pkt l oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnierriu informacji o środ.owisku i jego

ochronie, udziale społeczetistwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziatywania na środowisko,
projekt ww' zmiany studiurn podIega strategicznej ocenie oddziatywania na środowisko, Z

zapewnieniem możliwości udziałLl społeczeństwa.
Uwagi do projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko w postępowaniu w

sprawie strategicznej oceny oddziaĘwania na środowisko, zgodnie z art' 54 ust. 3 ww. ustawy, na|eŻy

wnosić do Wójta Gminy Zawidz w nieprzekracza\nym terminie do dnia 20 października 2015 r.

Uwagi mozna składaó w formie pisemnej |ub ustnie do protokclłu w siędzibie Urzędu Gminy w

Zawidzu Koście|rrym, ul. Mazowieckaf4,09-226 Zawidz Kościelny albo w formie elektronicznej, na

adres ug.zawidz@wp.p|. organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zawidz.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o trallsgranicznym oddziaĘwaniu na środowisko nie jest

prowadzone.


