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OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA ŁASKARZEW 

o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew, obejmującego 

teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną 

i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady 

Miasta Łaskarzew nr VI/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew, 

obejmującego teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną 

szerokości co najmniej 150 m,  

zawiadamiam 

o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lipca do 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie 

Urzędu Miasta Łaskarzew w pok. nr 13, w godz. 9:00 - 15:00 oraz na stronie internetowej 

miasta: www.miasto.laskarzew.pl 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się 
22 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew w sali 

konferencyjnej.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza 

Miasta Łaskarzew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 

oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 6 września 2017 r.  

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 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 2013 poz. 1235 ze zm.), w 

związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,  

zawiadamiam 

o wyłoŜeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach 

od 18 lipca do 22 sierpnia 2017 r. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o 

którym mowa powyŜej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy 

w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew w pok. nr 13 w godz. 9:00 - 15:00. Mogą teŜ składać 

uwagi i wnioski do wyŜej wymienionej prognozy w terminie do 6 września 2017 r. w formie 

pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek DuŜy 

32, albo w formie elektronicznej, na adres:urzad@miastolaskarzew.pl. W temacie uwagi 

naleŜy wpisać „Prognoza do projektu planu”. 

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki 

organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz 

przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do rozparzenia uwag jest Burmistrz 

Miasta Łaskarzew. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym 

oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. 

 

Burmistrz Miasta Łaskarzew  

mgr Lidia Sopel-Sereja 


