Halinów, dnia 26 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA HALINOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część D
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIX.162.2012 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012 r., zmienioną kolejno uchwałami Rady Miejskiej w
Halinowie: Uchwałą Nr X.90.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XXIX.262.2017 z dnia 26
stycznia 2017 r. i Uchwałą Nr XXXIV.309.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Wielgolas Brzeziński – część D, gmina Halinów wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w zakresie udziału powierzchni biologicznie czynnej dla terenów oznaczonych w projekcie
planu symbolami: 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 9MNU, w dniach od
7 do 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, pokój nr 14a (I
piętro) w godzinach pracy urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest dostępny również w wersji elektronicznej
na stronie internetowej www.halinow.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 w sali konferencyjnej (sala nr 24,
II piętro) w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Halinowa z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018 r. Pisma należy kierować
na adres: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017
r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 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. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do
ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza
Halinowa na adres: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, ustnie do protokołu, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
na adres mailowy prognoza@halinow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Halinowa.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest
prowadzone.
BURMISTRZ
/-/ Adam Ciszkowski

