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'_ OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY MOKRSKO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730,
1009, 1524, 1696, 1716, 1815) oraz uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XXIX/158/17 z dnia
28 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr XLV/238/18 z dnia
20 kwietnia 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzemego terenów położonych w gminie
Mokrsko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 listopada 2019 r.
do 13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 02 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko o godz. 14"".

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kazdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mokrsko z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy jako wniesione na piśmie uznaje się rownież uwagi
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. `

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 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,
z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924) zawiadamiam, ze w tym samym terminie
i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy
(projekt planu miej scowego, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska organów).
Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy
Mokrsko, mogą tez składać uwagi do wyzej wymienionego projektu planu miejscowego
i prognozy w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej
wwu.'.m_Ql(rsko,.p,l w zakładce ,,Ochrona danych osobowych”.
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