
oGŁoSZENIE
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z ďnia 72 grudnia2}I3 r.

O wyłożeniu do publicznego wglądu pľojektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodaľowania przestrzennego gminy Cegłów, wrazz pľognozą oddziaływania na
środowisko.

Na podstawie ar1.1 1 pkt. 10 ustawy z dnia27 marca 2003 ľoku o planowaniu i
zagospodaĺowaniu ptzesftzenrlym (Dz.U z2003 ľoku, Nr 80, poz. ]I7 zpőźn' zm) zawiađamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu pľojektu zmiany studium uwaľunkowań i kieľunków
zagospodaľowania przestrzennego gminy Cegłów wTaz z pľognoząoddziaływania na śľodowisko
w dniach od 30 gľudnia 2013 ľoku d,o 22 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cegłów,
pokój nľ 5, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 30.

Zmíana Studium obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1056/1 ,107713 i 107714 położone we
wsi Mienia gmina Cegłów'

Dyskusja publicznaĺadptzyjętymi w projekcie zmiaĺy studium rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 6 stycznia 2014 roku , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Cegłów, o godz. ĺ'1 00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodaľowaniu przesftzennym, osoby
pľawne iťĺzyczne oľaz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogąwnosió
uwagi do projektu studium.

Uwagi naleŻy składaó na piśmie do Wójta Gminy Cegłów z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki oľganizacyjnej i adľesu' oznaczenianieľuchomości, której uwaga ďotyczy oraz
pľzedmiotu uwagi, w niepľzekľaczalnym teľminie do dnia 14 lutego 20ĺ.4 roku.

Zgodnie z art' 46 pkt I oraz art' 54 ust. 2 ustawy z dnia3 puŹdziernika 2008 roku o
udostępnianiu informacji o śľodowisku i jego ochĺonie, udziale społeczeństwa w ochronie
śľodowiska oÍazo ocenach odďziaływanianaśľodowisko (Dz.U.z2008 rokuNr I99,poz.1227),
pľojekt studium wymieniony wyŻej podlega stľategicznej ocerrie ođđziaływania na śľodowisko, w
tym - zzapewnieniem mozliwości udziału społeczeństwa _ w okĺesie vĺyłoŻenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wyŻej.

Zgođnie z afi. 40 ustawy z 3 puŹdzieľnika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochľonie, udziale społeczeństwa w ochronie śľodowiska otaz o ocenach odđziaływania na
śľodowisko, uwagi mogąbyć wnoszone :

1. w foľmie pisemnej, na adres : Uľzędu Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4,05-319 Cegłów,
2. ustnie do protokołu, w siedzibie Uľzędu Gminy pokój nľ 5
3. za pomocą środków komunikacji elektľonicznejbez konieczności opatrywania ich bezpiecznym

podpisem elektľonicznym' o któľym mowa w ustawie z dnia 18 września200I r. o podpisie
elektronicm ym, na adre s : e-mail : urząd@ ce glow .pl.

Uwagi naleŻy składać w nieprzekraczalnym teľminie do dnia 14 lutego 2014 ľoku.

PrzedłoŻone uwagi podlegająrozpattzeniupÍZez Wójta Gminy Cegłów, złoŻone po upływie
tęľminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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