Jakubów, dnia 29 października 2013 roku
Wójt Gminy Jakubów
BP.6721.1.2012
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV
Miłosna – Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości: Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska,
Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.) oraz
na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2-5, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku,
nr 199, poz. 1227, z późń. zm.), wykonując uchwałę Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Jakubów
z dnia 14 maja 2012 roku, zmienioną uchwałą Nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Jakubów
z dnia 28 października 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa
napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości: Ludwinów,
Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

inwestycji

celu

publicznego

pn.

„Budowa

napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości: Ludwinów,
Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od

12 listopada 2013 roku do

2 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jakubowie (05-306 Jakubów 55),
codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 730 – 1530, pokój nr 5.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu

28 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Jakubów o godz. 1000.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia

27 marca 2003

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku,
poz. 647 ze zm.) w związku z art 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz.
1227, z późń. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do w/w. projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jakubów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości
(nr

ewidencyjny

działki

i

nr

obrębu

geodezyjnego),

której

uwaga

dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz.
1227, z późń. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy
oddziaływania

na

środowisko

dotyczącej

w/w.

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Jakubów (05-306 Jakubów 55), pokój nr 5.
W związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do w/w. prognozy oddziaływania na
środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku.
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów (05-306 Jakubów 55), albo w formie elektronicznej na
adres sekretariat@jakubow.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza – plan – linia 400
kV”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jakubów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko nie jest prowadzone.
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Hanna Wocial

