Wołomin, 1 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną,
Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami:
Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 30,
art. 39 i art. 54 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 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie
Nr XXXVIII-58/2017 z dnia 18 maja 2017 r. i uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-263/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą
oraz granicami obowiązujących planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna,
teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 214, w godzinach pracy
Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną,
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ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami:
Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego
(osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2018 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): (1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (2)
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 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 zawiadamiam,
że ww. projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: (1) pisemnej
na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: „wu@wolomin.org.pl” – z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 października 2018 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza
Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

