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o Wyłożeniu do pub|icznego Wglądu projektu miejscowego pIanu

zagospodarowan ia przestrzen nego części obrębów Kęs ice, Rekowo, Krajewice

Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidzl

toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia f7 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 poz' I99|) oraz uchwały nr
144lWvI/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 10 grudnia ZaB r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice,
Rekowo' Krajewice Duze, Krajewice Małe, Jezewo, Majki Małe, Mańkowo' w gminie
7awidz zawtadarniam o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice DuŻe,
Krajewice Małe' JeŻewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz, wTaz z prognoz4
oddziatywania na środowisko, w dniach 10 czerwca _ 3 lipca 2015 r' w siedzibie Urzędu
Gminy Zawidz, w godz. pracy urzędu otaznastronie internetowej gminy www.zawidz'pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zawidz, o godz. 9.30.

Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy' kaŻdy kto kwęstionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miej scoweg o, moze wnieŚć uwagi.

Uwagi na|eiy składać na piśmie do Wójta Gminy Zawidz z podaniem imięnia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnymterminie do dnia lT lipca 201.5 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 puździernika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziałytvania na środowisko (tj. Dz.I] . z 2013 poz, 1235 ze zm.)
zawndamiarrl o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem oceny jest projekt planu miejscowego, o którym mowa powyżej.
Zainteręsowani mogą Zapoznac się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Gminy Zawidz.

Jednocześnie, w zwtązku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionój
prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 17 tipca 2015 r. Uwagi moŻna
składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w sied"zibie Uizędu Gminy Zawidz, 09 -
226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24, albo w formie elektronicznei" na adres
ug,zawidz@wp.pl. W temacie wniosku nalez wpisać,,Prognoza ooŚ - plan''.
organem właściwym do rozpattzenia uwag jest Wójt Gminy Zawidz.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na
jest prowadzone


