
BURMISTRZ
Miasta  i  Gminy  Lipsko
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
wojew6dztwo mazowieekie Lipsko dn., 05.09.2019r

OBWIESZCZENIE

o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowah i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko

Na   podstawie   art.11    pkt   1    ustawy   z   dnia   27   marca   2003r.   o   planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018  r. poz.1945, z 2019 r. poz.  60,  235, 730,
1009) zawiadamiam o podj?ciu Uchwaly Rady Miejskiej w Lipsku Nr VII/50/2019 z dnia 28
lutego  2019  roku  w  sprawie  przystapienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowah  i  kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko.

Zainteresowani  moga  sklada6  wnioski  dotyczace  studium.  Wnioski  nalezy  sklada6
na  pismie   na  adres:   Urzad   Miasta  i   Gminy   Lipsko,   27-300   Lipsko,   ul.   1   Maja  2.Iub
bezposrednio w Urz?dzie Miasta i Gminy Lipsko, w terminie do dnia 26.09.2019r. Wniosek

powinien  zawiera6  nazwisko,  imi?,  nazw?  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz
oznaczenie nieruchomo§ci, kt6rej dotyczy.

Na  podstawie  art.  39  ust.   1   i  art.  46  pkt  1  ustawy  z  dnia  3  pazdziemika  2008  r.
o udost?pnianiu informacji o  §rodowisku i jego  ochronie,  udziale  spoleczehstwa w ochronie
Srodowiska  oraz  o  ocenach  oddzialywania  na  §rodowisko  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2081,
z  2019  r.  poz.  630)  zawiadamiam  o przystapieniu  do  przeprowadzenia  strategicznej  oceny
oddzialywania  na  Srodowisko   do   studiuln  uwarunkowah  i kierunk6w  zagospodarowania

przestrzennego  Miasta i  Gminy Lipsko.  Zainteresowani  moga zapozna6  si?  z  dokumentami
sprawy  i  zglasza6  wnioski  i  uwagi  do  strategicznej  oceny  oddzialywania  na  §rodowisko
w terminie do dnia 04.10.2019r.

Zgodnie  z  art.  40  w/w  ustawy  z  dnia  3   pazdziemika  2008  r.,  uwagi  i  wnioski
w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na §rodowisko, moga by6 wnoszone:
1)   w formie piseirmej, na adres: Urzad Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul.1   Maja 2

1ub bezpo§rednio w Urz?dzie Gminy,
2)   ustnie do protokolu w Urz?dzie Miasta i Gminy Lipsko,
3)   za    pomoca    §rodk6w    komunikacji    elektronicznej    bez    konieczno§ci    opatrywania

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: umig@lipsko.eu

Wniosek powinien zawiera6 nazwisko, imi?, nazwe i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku     oraz     oznaczenie     nieruchomo§ci,     kt6rej     dotyczy.     Organem     wla§ciwym
do rozpatrzenia uwag i wniosk6wjest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Zgodnie z art. 41 w/w
ustawy wnioski i uwagi zlozone po uplywie wyznaczonego terminu zostana pozostawione bez
rozpatrzenia. Jednoczesnie informuj? o mozliwosci zapoznania si? z niezb?dna dokumentacja
sprawy w Urz?dzie Miasta i  Gminy Lipsko, ul.  1  Maja 2 w godzinach urz?dowania.  Zakres
informacji   nt.   przetwarzania   danych   osobowych   znajduje   si?   na   stronie   intemetowej:
http://www.Iipsko.eu


