
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, 

gmina Mogielnica  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 2012 r., poz. 647)  oraz uchwały  Nr L/278/2013 

Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013r.  

z a w i a d a m i a m 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica   

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 marca do 16 kwietnia 2015 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy, ul. Plac Rynek 11, 05-640 Mogielnica, I piętro, 

w godzinach: od 8.00 do 15.00 

Wykładane dokumenty, to jest projekt planu wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na 

środowisko przyrodnicze, będą  udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 

Mogielnica pod adresem: www.bip.mogielnica.pl  

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 

kwestionuje ustalenia w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 

planu, zgodnie art. 18 ust. 2 i 3  ustawy należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Uwagi należy składać do Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnicy, na  adres: Plac Rynek 1, 05-

640 Mogielnica w nieprzekraczanym terminie do dnia 08.05. 2015 r.  

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami podjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 

w dniu  27.03.2015r. początek o godz.1300  w Biurze Rady Miejskiej w Mogielnicy, Plac Rynek 

15. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ),  w 

publicznie dostępnym miejscu, w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 

środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje:  

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” 

położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica   

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. planu.  

 



Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy projekt planu podlega strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa  w 

okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym jest mowa wcześniej. Wnioski i uwagi 

dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 

stosownie do przepisu art. 54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko, należy wnosić do Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy  w nieprzekraczanym 

terminie do dnia 08.05. 2015 r. na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na 

wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica  


