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Sierpc, dnia 31 sierpnia 2012 r.

oGŁoszENlE

Uwagi źłoŹone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Ęonie ul. Rypińskiej' Ziemiańskiej

i Armii Ludowej w SierPcu
wraz z plognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie ań. 'l7 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzennym (tj. Dz' U. z 2012 r' poz' 647) oraz na podstawie ań. 39 ust. 1 pK 2 - 5 ustawy

z dnia 3 paździómika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

z2o08r. Nr 199 poz' 1227 z póżn' zm.) oraz uchwały Nr 110/XV/201 1 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 7 września 2011 r. w sprawie pzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania pzestŻennego obszaru położonego w Ęonie ul' Rypińskiej' Ziemiańskiej
inimii Luoowej w Sierpcu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestruennego obszaru polożonego w rejonie

ul. Rypińsk]ej' 
'Ziemiańskiej iArmii Ludowej w Sierpcu wraz z prognozą oddziaływania

na śiódowis(o w dniach od 14'09.2012 r. do 12'1o.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Sierpcu, ul. Piastowska 11a' pokój 38A w godzinach pracy Uzędu.

obszar objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestŻennego
obejmuje działki_o nr ewid. 26214, 262t5, 262t6 oraz części działek o nr ewid. 245,263,26412
i269t2.

Dyskusja publiczna nad pzyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w'dniu o5:1o.2o12 r' (piątek) w sledzibie Urz ędu Miejskiego w sierpcu, ul. Piastowska 1 1a,

w sali obrad Rady Miejskiej o godz. 13'".

Zgodnie z arl. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagóspodarowaniu pzestzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia pzyjęte W projekcie planu

mieiscowego, moŻe Wnieść uwagi. Zgodnie z arl. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r'

o uóostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie

środowiśka oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag

i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi naleŻy składaÓ do Burmistrza Miasta Sierpca w formie pisemnej, ustnie do protokołu

w siedzibie Uzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 1 1a, 09-200 Sierpc oraz za pomocą
środków komunikacji elóktrońicznej bez koniecznoŚci opatrywania ich podpisem elektronicznym
na adres email: info@slerpc.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczen|a nieruchomości' Kórej uwaga dotyczy, w okresie: od 14.09.20{2 r. do
26.10.2012 t.

organem właściwym do rozpaiŻenia uwag jest Burmistz Miasta Sierpca. Uwagi

nieuwiględnione przez Burmistrza będą pźedmiotem rozpatęenia przez Radę Miejską Sierpca.


