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82-410 Story Torg Stary Targ, dn. 16.03.2018 r.

Na podstawie art. 39, aft. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
wzwiqzku z aft. 17 pkt 9 i11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
pnestnennym (t.j. Dz. lJ. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwalq Nr XXXI/217/2017 z dnia
30 czerwca 2017 r. Rady Gminy Stary Targ w sprawie przystEpienia do sporzqdzenia mieiscowego
ptanu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania dzialki nr 75/17 we wsi Waplewo
Wielkie, zatwierdzonego lJchwalq Rady Gminy Stary Targ nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.
(ogloszonqw Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z 15 maia 2006 r.)

zawiadamiam o wvloZeniu do publiczneqo wqladu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

zainwestowania dzialka 75117 we wsi Waplewo Wielkie

w dniach od 30.04.2018 r. do 22.05.2018 r. w budynku siedziby Urzqdu Gminy Stary Targ,
pok6j nr 4, od poniedzialku do piqtku, w godz. od 700 do 1500

Projekt zmiany planu miejscowego wtaz z prognozE oddzialywania na Srodowisko
udostqpnione bqdq r6wniez na stronie internetowej Urzqdu Gminy Stary Targ
www.gminastarytarg. pl

Dyskusja publiczna nad przyjqtymi w projekcie planu miejscowego rozwiqzaniami
odbqdzie siq w dniu 18.05.2018 r. w budynku siedziby Urzqdu Gminy Stary Targ, pok6j nr 4
o godz. 10oo

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art.54 ust. 3 ustawy o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowo6ci prawnej mogA
wnosi6 uwagi do projektu miejscowego planu oraz wnioski i uwagi do prognozy
oddziatywania na Srodowisko.

Uwagi nale2y skladad do W6jta Gminy Stary Targ z podaniem imienia i nazwiska lub
nazuty jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo6ci, kt6rej uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2018 roku.

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY STARY TARG
o wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zainwestowania dzialki nr 75117 we wsi Waplewo Wielkie

mly
mgy/ni. Wies lnu' Kaimiers k !


