Wołomin, dnia 10 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ WOŁOMINA
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-51 FAX. 22 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania :




miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osiedla
„Perkowizna” we wsi Zagościniec,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Cięciwa w Gminie Wołomin,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów
i Wołomin w Gminie Wołomin, zmiana uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja 2017 roku–
dotyczy obszaru w związku z poszerzeniem o całość stref sanitarnych od cmentarza i włączeniem fragmentu rzeki Czarna,
oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tych planów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:


Nr XLVIII-22/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osiedla "Perkowizna" we wsi Zagościniec,



Nr XLVIII-21/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego terenu
wsi Cięciwa

oraz zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie uchwały o przystąpieniu do zmiany granic planu zagospodarowania
przestrzennego:
•

XLVIII-23/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja
2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie, w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4, do dnia 11 maja 2018 r. (włącznie).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer
ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w ramach której sporządzone będą Prognozy oddziaływania na środowisko projektowanych miejscowych planów:


rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osiedla "Perkowizna" we wsi Zagościniec – wg załącznika graficznego Nr 1
do uchwały Nr XLVIII-22/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r.,



terenu wsi Cięciwa – wg załącznika graficznego Nr 1 do uchwały Nr XLVIII-21/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia
2018r.,



terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin - wg załącznika graficznego Nr 1 do uchwały Nr
XLVIII-23/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r.

w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do dnia 11 maja 2018 r. (włącznie).
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, 05-200
Wołomin, ul. Ogrodowa 4, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wu@wolomin.org.pl bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer
ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.
Z up. Burmistrza
Wanda Grygo
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

