WÓJT GMINY
ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Słońsk w miejscowościach: Słońsk, Lemierzyc i Ownic
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.
293 ze zm.) oraz art. 39 i 40 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w związku z Uchwałą Rady
Gminy Słońsk Nr VIII/54/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, Wójt Gminy
Słońsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk, Lemierzyc i Ownic wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 - 26 maja
2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436
Słońsk, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz udostępnia wyżej wymieniony
projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Słońska.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium
rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na
odległość zgodnie z art. 8d. ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.
293 ze zm.) w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 13:00
z wykorzystaniem platformy MS Teams Szczegółowe informacje
dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
oraz instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej i wymagania
techniczne niezbędne do udziału w dyskusji publicznej również
zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słońska.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany studium lub
w prognozie oddziaływania na środowisko do tego projektu, może wnieść
uwagi.

Uwagi do projektu częściowej zmiany studium należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Słońsk na adres: Urzędu Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego
15, 66-436 Słońsk, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2021 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie
pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Słońsk lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Gminy
Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, lub sekretariat@slonsk.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2021 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Słońsk.
Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
WÓJT
/-/ Janusz Krzyśków

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH dostępna jest na stronie
www.bip.slonsk.pl w zakładce: ochrona danych osobowych.

