Wołomin, dnia 18 kwietnia 2019 r.

BURMISTRZ WOŁOMINA
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-51 FAX. 22 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie
w granicach terenu AUCP 1
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu zmiany tego planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie Uchwały Nr XXXVIII-60/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami:
Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie w granicach terenu AUCP 1. Projekt ww. zmiany planu miejscowego obejmuje
obszar działek ewidencyjnych o numerach 265/5, 285/3, 286/3, 287/1, 288/2, 288/3, 289/2, 289/3, 290/2, 291/2, 292/2, 293/2
z obrębu 28 w Wołominie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, lub przesłać na podany wyżej adres, do dnia 3 czerwca 2019 r. (włącznie).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski 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 2019 r. poz. 700):
(1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Ponadto, na podstawie art. 39 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu wyżej wymienionej zmiany planu
miejscowego, w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowgo do dnia 3 czerwca 2019 r. (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone
(1) w formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres,
(2) ustnie do protokołu, oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: „wu@wolomin.org.pl” bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.
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