OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871 z późn. zm.), art. 39
ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.), oraz na podstawie uchwały Nr 262/08 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki
dla obszaru Duchnice – Ołtarzew, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, sporządzoną do w/w planu.
Sporządzony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuje działki nr ew.107/1 i 108/1 położone w miejscowości Duchnice.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 07.09.2011r. do dnia 06.10.2011r. (z wyjątkiem sobót,
niedziel i świąt). Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w pokoju nr 110 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, w godzinach: poniedziałki 800-1700;
wtorki, środy, czwartki, piątki: 800-1600. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2011 r. o godz. 15 00 w
Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, sala konferencyjna, piętro III.
Projekt planu oraz prognoza udostępnione są również na stronie internetowej
bip.ozarow-mazowiecki.pl.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta
i Gminy Ożarów Mazowiecki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2011r.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – stosownie
do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5
oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 października 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po
terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko można składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy
w Ożarowie Mazowieckim, pocztą na adres:
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2,
ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa; za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) umig@ozarow-mazowiecki.pl;
architektura@ozarow-mazowiecki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.
Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz

