OBWIESZCZENIE
W6jta Gminy Bolimow

o wylozeniu do publicznego wgladu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boliméw,
fragment obszaru wsi Humin i Kolonia Wola Szydtowiecka
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w myél
przepisow art. 39 ust.1 i art. 40 w zwiazku z art. 46 pkt.1 i art. 54 ust. 213 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.
Z 2020 r. poz. 283 ze zm) w nawiazaniu do Uchwaty Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Bolimow z
dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimow, fragment obszaru wsi Humin i Kolonia
Wola Szydtowiecka, zawiadamiam o wytozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boliméw, fragment wsi Humin i Kolonia
Wola Szydtowiecka, wraz z prognoza oddziatywania na Srodowisko w dniach od
27.08.2020r. do 30.09.2020 r. w siedzibie Urzedu Gminy w Bolimowie w godzinach
urzedowania.

Dyskusja publiczna_ nad przyjetymi_w_projekcie planu_miejscowego rozwigzaniami odbedzie

sie_w_dniu_21.09.2020 r. w_siedzibie Urzedu_Gminy w Bolimowie o godz. 16” w sali

konferencyinej. Dyskusja_ta_odbedzie sie z uwzglednieniem wszelkich wymogow
wynikajacych z_aktualnych obostrzen_oraz ograniczen_sanitarnych. Uczestnikoéw_dyskusji
prosze 0 poszanowanie wszelkich ograniczen wynikajacych z tego faktu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kazdy kto kwestionuje ustalenia przyjete w projekcie planu
miejscowego, moze wniesé uwagi. Uwagi nalezy sktada¢ na pismie do Wojta Gminy Bolimow
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia
nieruchomosci, ktérej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2020r.
(wiacznie).

Uwagi do wytozonego projektu planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej

oceny oddziatywania na Srodowisko mozna sktadaé w formie pisemnej do Wojta Gminy
Bolimow, ul. Lowicka 9, 99-417 Bolimdow oraz za pomoca elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP na adres: /BOLIMOW/skrytka wpisujac w temacie <plan Humin i Kolonia Wola
Szydiowiecka>. Organem wiasciwym do rozpatrzenia uwag jest Wdjt Gminy Bolimow.
Nieuwzglednione uwagi zostana przedtozone Radzie Gminy Bolimow do rozstrzygniecia.

