OBWIESZCZENIE
z dnia 8.06.2018 r.
Wójta Gminy Poraj
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach
administracyjnych Gminy Poraj Etap I oraz Etap II wraz z prognozami oddziaływania
na środowisko
w dniach od 15 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Poraj
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj,w pok.108 w godz. od 8.00 do 14.00
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
granicach administracyjnych Gminy Poraj Etap I oraz Etap II wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami
odbędzie się 3 lipca 2018 roku w godzinach o godzinie 15.30 w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Poraj pok. 220.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Poraj z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca
2018 r. Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
lub w postaci elektronicznej opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w
związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego
wglądu można zapoznać się z prognozami oddziaływania na środowisko do ww.
dokumentów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania ww. projektów planów miejscowych na środowisko, mogą składać uwagi
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Porajna
adres Urząd Gminy Poraj , ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ugporaj.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 lipca 2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektów planów miejscowych oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Poraj.
Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej
uwagę dotycząca
przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia
projektów planów miejscowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)

