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Sierpc, dnia 31 sierpnia 2012 r.

oGŁoszENlE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenńego obszaru ,,Sierpc - Zach ód'' wruzz prognozą oddziafiania na środowisko

Na podstawie ań. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestŻennym (tj. Dz' U. z 2012 r' poz. 647) oraz na podstawie ań. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy

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

z 2oo8 r. Nr 199 poz' 1227 z póżn. zm ') oraz uchwały Nr 45All/2011 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 9 lutego 20i'1 r. w sprawie przystącienia do zmIany miejscowego planu zagospodarowania
pzestrzennJgo obszaru ,,Sierpc - Zachód" zawiadamiam o Wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,sierpc -
Zachód" obejmującego:

- obszar ni t - óołózony w rejonie ulic: staszica, Mieszka l-go, Chrobrego, Łokietka i Staszica,
- obszar nr 2 - położony w rejonie ulic: Sucharskiego i Jana Pawła ll,
_ obszar nr 3 - położony W Ęonie ulic: Jana Pawła ll, Konstytucji 399lt/9ja' Polna _ - -

wraz z prognozą oddzia_ływania na środowisko w dniach od 14'09.2o12 r. do 12'10.2012 l'
w siedzibie Uzęóu Miejskiego w sierpcu, ul. Piastowska '1 1a' pokój 38A w godzinach pracy

Uzędu.

Dyskusja publiczna nad pŻyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie

się w dniu o5:1o.2o12 r' (piąiek) w sie_dzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu' ul. Piastowska 1 1a,

w iali obrad Rady Miejskiej o godz. 1400

Zgodnie z atL. 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 ań. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o uóostępn'ianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiśka oraz ocenacń oddziaływania na środowisko kaŻdy ma prawo do składania uwag

i WnioskóW W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Sierpca w formie pisemnej, ustnie do protokołu

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 'l 'la, 09-200 Sierpc oraz za pomocą

środków komunikacji elókrońicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem .elektronicznym
na adres email: info@sierpc.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu, o=nac'enia nieruóhomości, któĘ uwaga dotyczy, w okresie: od {4.09.20{2 r. do
26.1O.2012 r.

organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Sierpca. Uwagi

nieuwziględnione przez Burmistza będą przedmiotem rozpatzenia pzez Radę Miejską sierpca.

Uwagi źłożone po Wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatzenia'


