BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dnia 06.08.2018r.
BII.6721.2.2015

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ożarowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr IV miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.),
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn.
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XVIII/131/2016 z dnia 21 marca
2016r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR IV
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
OŻAROWA”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w
dokumentu”, w dniach od 21.08.2018r. do 12.09.2018r. w budynku Urzędu
Miejskiego w Ożarowie (II piętro, pokój nr 31) w godzinach od 700do 1500. Obszary
objęte ,,zmianą planu” są położone w mieście Ożarów przy ulicach tj. Ostrowieckiej,
Mazurkiewicza, Kolejowej i Jaworowej w gm. Ożarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 10.09.2018r. w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie (II piętro,
pokój nr 31) o godz. 1200.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
o którym mowa powyżej podlega również strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia
dokumentu do publicznego wglądu.
Na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie zmiany planu miejscowego
lub ustalenia przyjęte w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
Uwagi składane przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej do w/w projektu zmiany planu miejscowego lub
prognozy oddziaływania na środowisko powinny zawierać: nazwisko i imię, nazwę
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 września 2018r. na adres: Burmistrz Ożarowa; ul Stodolna 1, 27 – 530 Ożarów,
adres poczty elektronicznej email: urzad@ozarow.pl adres elektronicznej skyrznki podawczej
ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3091&karta
Id=37099&pE2SHHlWords=ozarow

Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone,
w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej pozostawia się
bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ożarowa.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z zapisami art. 21 i art. 123 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrza Ożarowa prowadzi
w formie elektronicznej publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o
środowisku i jego ochronie, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem:
www.bip.ozarow.pl,
natomiast
pod
adresem
strony
internetowej
http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home
są wprowadzane i aktualizowane
przez
Burmistrza Ożarowa dane w bazie danych o strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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