GMINA SOCHACZEW

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Sochaczew
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmującego fragment wsi Orły Cesin, gmina Sochaczew”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) oraz Uchwałą
Nr LIV/239/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragment wsi Orły Cesin, gmina
Sochaczew
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmującego fragment wsi Orły Cesin, gmina Sochaczew”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący obszar określony granicami w Uchwale
Nr LIV/239/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2017 r.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 9.10.2019 r. – 31.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew
(ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew), w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku, w godz. 830-1530.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
18.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew (ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew) o godz. 1200, pokój nr 23.
Na podstawie art. 17 pkt 11, art. 18 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) w związku z art. 54 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz wnioski i uwagi do
prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Sochaczew (ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r.
Zgodnie z art. 40 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081, ze zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej do Wójta Gminy Sochaczew (ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.)
jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione do projektu planu za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Sochaczew, pok. nr 19, w godzinach pracy urzędu;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 162), na adres e-mail: wnioski2@sochaczew.org.pl, wnioski@sochaczew.org.pl, wpisując
w temacie <m.p.z.p. Orły Cesin>.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 41 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 (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Sochaczew.
Wójt Gminy Sochaczew
mgr inż. Mirosław Orliński

