11.09.2013

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn zm.) w związku z art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 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 (Dz.U.
Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), uchwały nr LIII/471/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24
maja 2006r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części
południowej wsi Boża Wola, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy wzdłuż osi drogi wojewódzkiej o nr ewid 76, od wschodu granica ewidencyjna z obrębem
Suchocin, od południa – wzdłuż granicy administracyjnej Gminy Jabłonna, od zachodu –
granica ewidencyjna z obrębem Wólka Górska wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 19.09.2013r. do 11.10.2013r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul.
Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 3 października 2013r. w Klubie Rolnika w Bożej Woli, ul. Dębowa 43 o godz.
18.00.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul.
Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2013r.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul.
Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres urzad@jablonna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 października 2013r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

