ocŁoszENlE

WOJTA GMINY LlszKl z dnia 27 września2016

r.

o wyłożeniudo publicznego wglądu fragmentów projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie ań. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz'U. z 2016l' poz' 778) i art'.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŻdziernika 2008r'

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
(Dz'U ' z 2016 r' poz' 353) oraz uchwały Rady Gminy Liszki Nr
na
środowisko
oddział}wania
o ocenach
Xll98l2a15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XlV/11912015 z dnia 30 wrzeŚnia 2015 r. oraz Nr Y.Xl195l2016

o udostępnianiu informacji o srodowisku
z dnia 07 kwietnia 2016

r.,

zawladamiam
,,Studium uwarunkowań i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dla których sporządzana jest zmiana Studium

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian fragmentów

w dniach od 5 października 2016 r. do 4 listopada 20{6 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Liszki, bud. nr 94, l piętro, pok. 4. w godz. {000

-

1200

Projekt Studium z zaznaczonyml fragmentami będącymi przedmiotem wyłożenia, zostanie również
udostępniony do wglądu w ww. okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.liszki.pl
w zakładce Zmiany planistyczne oraz na stronie BIP Urzędu Gminy.
Wyłożenie obeimuie wvłącznie fraqmentv Studium wskazane na załącznikach qraficznvch oraz tekst
Studium dot. ww. fraqmentów Studium.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na Środowisko
rozutiązaniami, odbędzie się w dniu 20 paŹdziernika 2016 roku o godzinie 1400 w budynku Gminy Liszki nr
206, l piętro _ sala obrad'
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i 40 ustawy
o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko,osoby prawne 'fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowościprawnej mogą wnieśÓ uwagi do projektu Studium i prognozy oddziaływania na

o

i

Środowisko'

Uwagi naleŻy składac na piŚmie do Wójta Gminy Liszki, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazry jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoŚci, której uwaga

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25listopada2016 r.

Uwagi do Studium Wnoszone mogą byÓ w formie pisemnej, Za pomocą środków komunikacji elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do składanych uwag prosimy załączyc mapkę zzaznaczeniem nieruchomości,której uwaga dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy Wnoszone mogą byÓ w formie pisemnej, ustnie do protokołU, za pomocą
Środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.

RównoczeŚnie informuję, Że z dokumentacją projektu Studium, W tym z uzgodnieniami
RDos i PPls moŻna zapoznac się w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu.

i opiniami

/-/ Paweł Miś
Wójt Gminy Liszki

