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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - w skrócie o pizp (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr XL/306/14 Rady Miej skiej w Polanowie z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, a także na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 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 - w skrócie ooś (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo
z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Polanów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko tego dokumentu.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 17 grudnia 2014 r. do 7 stycznia
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ulicy Wolności 4, 76-010
Polanów w pokoju m 10 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyj ętymi
w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015 r. w sali
konferencyjnej Urzędu o godz. 12°0. Dokumenty te będą również dostępne na stronie
internetowej w BIP-e organu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Polanowa na adres: ul. 'Wolności 4, 76-010 Polanów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2015 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje s ię również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres: um @polanow.eu
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
Zgodnie z art. 40 ustawy ooś uwagi do prognozy mogą być wnoszone także:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za p~mocą środkó~ ko~y.Jl~k~tj·~
· elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podp1sen\e:~1'diiiqz m na adres: um @polanow.eu
Organem właściwym do ro.f~~tr.~~9J.f;.~~?~~ 't Burmistrz Polanowa.
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