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Nr IGN.6722.1.1.8.2022
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA
MIASTAl GMINYKONIECPOL

o wyłoż
eniu do publicznegowglądu projektu miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennegoobszarów
onychw rejonie ul. Kolejoweji Szkolnejw Koniecpolu- obszarIII
położ
Na podstawieart. 17 pkt9,11 i art. 18 ustawyz dnia27 marca2003r. o planowaniui zagospodarowaniu
(Dz. U.
przestrzennym
z 2022r. póz. 503 ze zm.),art. 54 ust. 3 ustawyz dnia 3 paź
rodowiskui jego
dziernika2008r. o udostępnianiuinformacjio ś
rodowiskaorazo ocenachoddziaływaniana ś
ochronie,udzialespołeczeństwaw ochronieś
rodowisko(Dz. U. 2 2022r. póz.1029
ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XV/121/2019Rady Miejskiejw Koniecpoluz dnia 17 paź
dziernika2019 r. w sprawie
obszarówpołoż
onychw rejonieul. Kolejowej
przystąpieniado sporządzeniamiejscowego
przestrzennego
planuzagospodarowania
i ul. Szkolnejw Koniecpoluoraz uchwalą nr XVIII/146/2019RadyMiejskiejw Koniecpoluz dnia 30 grudnia2019r. w sprawie
zmianyuchwały Nr XV/121/2019z dnia 17 paź
dziernika2019r. w sprawieprzystąpienia do sporządzeniamiejscowegoplanu
zagospodarowania
obszarówpołoż
onychw rejonieul. Kolejoweji ul,Szkolnejw Koniecpolu
przestrzennego
zawiadamiam
o wyłoż
eniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
onychw rejonie ul. Kolejoweji ul. Szkolnejw Koniecpolu - obszarIII wraz z prognozą oddział ywania na środowisko,
poł oż
w dniachod 30listopada2022r. do 21 grudnia 2022r. w siedzibieUrzędu Miastai Gminyw Koniecpolu,42-230Koniecpol,
ul. Chrząstowska6A, pok. 24,w godzinachpracy urzędu.
na równieżzapoznać na stronie
Z projektemplanu oraz prognozą oddziaływania na ś
rodowiskobędzie sięmo ż
jnternetoweiBiuletynuInformaciiPublicznejGminyKoniecpolpodadresem:https://bip.Koniecpol,pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie sięw dniu 16 grudnia 2022 r.
od godz. 12°°do godz. 14°° w siedzibieUrzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu,42-230 Koniecpol,ul. Chrząstowska6A,
salasesyjna(ll!piętro).
Zgodniez art. 18 ust. 1 ustawyo planowaniui zagospodarowaniu
dy, kto kwestionujeustalenia
przestrzennymkaż
wnosi
e wnieść
uwagi.Uwagido projektuplanu,należ
do BurmistrzaMiastai Gminy
ć
przyjęte w projekcieplanumiejscowegomoż
y
Koniecpo!na adres:ul, Chrząstowska6A, 42-230Koniecpolz podaniemimieniai nazwiskalub nazwyjednostkiorganizacyjnej
ci, którejuwagadotyczy,w nieprzekraczalnym
j adresu,oznaczenianieruchomo
ś
terminiedo5 stycznia2023r,
nie informuję, ż
e zgodniez art. 21 ustawyz dnia 3 paź
Jednocze
ś
dziernika2008 r. o udostępnieniu informacji
oś
rodowiskui jego ochronie,udzialespołeczeństwaw ochronieś
rodowiskaorazo ocenachoddziaływaniana ś
rodowisko(Dz. U.
2022r. póz. 1029ze zm.)zwanejdalejustawą w publiczniedostępnymwykaziedanycho dokumentachzawieraj
ącychinformacje
oś
rodowiskuijego ochronie,zamieszczono
informacj
ęo:
•projekcie miejscowegoplanu zagospodarowania
obszarówpołoż
onychw rejonieu!. Kolejoweji ul. Szkolnej
przestrzennego
w Koniecpolu-obszarIII,
•prognozie oddziaływanianaś
rodowiskoww. projektuplanu.
Zgodniez art.46 pkt 1 orazart.54ust.2 ustawy,projektmiejscowegoplanuzagospodarowania
podlega
przestrzennego
liwoś
rodowisk,w tymzapewnieniemmoż
strategicznejocenieoddziaływaniana ś
eniado
ci udziału społeczeństwaw okresiewyłoż
ś
w
gl
niej.
du,o
którymmowawcze
publicznego ą
mogą wnosić uwagido
Stosowniedo art. 39 ust. 1, pkt3 i 4, art.40, w związkuz art. 54 ust.3 ustawy,zainteresowani
ww. projektuplanu oraz prognozyoddziaływaniana ś
rodowisko,w ramachprowadzonejstrategicznejocenyoddziaływaniana
rodowiskow formie;
ś
1) w formiepisemnejw siedzibieUrzędu Miastai Gminyw Koniecpolu,ul. Chrząstowska6A,42-230Koniecpol,
2) ustniedo protokołu w siedzibieUrzędu Miastai Gminyw Koniecpolu,ul. Chrząstowska6A,42-230Koniecpol,
rodkówkomunikacjielektronicznej
naadres:/UMiGKoniecpol/EOD,
3} za pomocą ś
umiQ@koniecpol.pl.
Uwag!należ
mie do BurmistrzaMiastai GminyKoniecpolz podaniemimieniai nazwiskalub nazwy
y składaćna piś
terminiedo dnia
ci, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym
ś
jednostki organizacyjneji adresu, oznaczenianieruchomo
5 stycznia2023r.
Uwagiwniesionepo upływieokreś
lonegoterminiipozostawiasiębez rozpatrzenia,
Organemwłaś
uwagjest BurmistrzMiastai GminyKoniecpol.
ciwymdo rozpatrzenia

OBOWI ĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem
danychosobowychjest BurmistrzMiastai GminyKoniecpol.Więcej informacjina temat przetwarzaniadanych
osobowychw Urzędzie Miastai Gminyw Koniecpoluznajdujesięna stronieintemetowejpod adresem:https://bip.koniecpol.pl
w zakładceRODO- OchronaDanychOsobowych.
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