
Mierzęcice, dnia 22 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

o sposobie i formie przeprowadzenia dyskusji publicznej 

 
W nawiązaniu do obwieszczenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 29 maja 2020 r.,  o przedłużeniu
wyłożenia  do  publicznego wglądu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne do dnia 30 czerwca 2020 r.
zawiadamiam,  że  dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  planu  miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Mierzęcice (sala posiedzeń pok. nr 20).

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną zakrywającą
usta  i  nos.  Ponadto  powinna  zdezynfekować  ręce  płynem  antybakteryjnym  zapewnianym
przez  Urząd    (pojemnik  z  płynem  do  dezynfekcji  rąk  znajduje  się  przy  wejściu  do  budynku  
oraz przy wejściu na salę posiedzeń).

Przypominam, że  do czasu zniesienia stanu epidemii  projekt  planu dostępny jest  wyłącznie
na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (BIP), a po zniesieniu stanu epidemii również
w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w godzinach pracy
Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00
oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art.  18 ust.  1 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 293) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mierzęcice, z podaniem imienia
i  nazwiska  lub  nazwy jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020 r.

Zgodnie z art.  46 pkt 1 oraz 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  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  283  z  późn.  zm.),
projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wymieniony  powyżej  podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi  i  wnioski  w  postępowaniu  w  sprawie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko,
zgodnie 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, należy wnosić do Wójta Gminy Mierzęcice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3
ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020 r.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udostępniona jest m in. na stronie internetowej
Urzędu  Gminy  Mierzęcice  (www.mierzecice.pl),  w zakładce  „Planowanie  przestrzenne”  i  w  Biuletynie
Informacji Publicznej (Ochrona Danych Osobowych).
 

             Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                                                            /-/ mgr Grzegorz Podlejski
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