OGŁOSZENIE
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim Uchwały Nr VIII/118/19 z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów,
dla działek ewidencyjnych nr 60, 61/2 i 65/2.
Powyższa Uchwała została opublikowana na stronie http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/
w zakładce Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » VIII kadencja Rady Miejskiej
(2018-2023).
Wnioski do wyżej wymienionej Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. na adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Kolejowa 2 lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: skrytka
ePUAP: /143206/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem
zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej w szczególności sporządzenie
prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ożarowie
Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego (pok. 211), z którą można się zapoznać w godzinach pracy
Urzędu.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 „ustawy” Zainteresowani w terminie do dnia
19 czerwca 2019 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie
należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, pocztą
na adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, ustnie do protokołu w Wydziale
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego (pok. 211) lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
na adres: a.kowalska@ozarow-mazowiecki.pl lub m.tlak@ozarow-mazowiecki.pl, oraz
elektronicznej skrzynki podawczej na adres: skrytka ePUAP: /143206/skrytka, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Stosownie do przepisów art. 39 ust.1 pkt 5 „ustawy” organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
/-/ Paweł Kanclerz

