OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ
GDAŃSKI – CZĘŚĆ NIZINNA A W ZAKRESIE FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO PRZEJAZDOWO
I DZIEWIĘĆ WŁÓK WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art.17 pkt. 9, pkt 11 i pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), art. 39 ust.1, art.46 pkt.1, art. 54 ust.2 i 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1351 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/80/2013 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 25 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pruszcz Gdański – część Nizinna A w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Przejazdowo i Dziewięć Włók

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – część Nizinna A w zakresie fragmentu obrębu
geodezyjnego Przejazdowo i Dziewięć Włók wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 29 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
pok. nr 25, codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy
Obszar objęty zmianą planu obejmuje:
- miejscowość Przejazdowo w granicach obrębu geodezyjnego z wyłączeniem części północno-wschodniej i części południowo zachodniej;
- północą część obrębu geodezyjnego Dziewięć Włok.
Dyskusja publiczna na przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, w Sali Konferencyjnej o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pruszcz Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14
sierpnia 2015 r. Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-00 Pruszcz Gdański,
lub w postaci elektronicznej na zasadach określonych w art. 18 ust. 3 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1351 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w
miejscu i w czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko
tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą składać w tym
postępowaniu uwagi i wnioski. Stosownie do art. 54 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, wnioski i
uwagi należy wnosić na wskazanych powyżej zasadach dotyczących wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14
sierpnia 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje się iż zgodnie z art. 17 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Wójt Gminy Pruszcz Gdański.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi w strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostaną rozpatrzone
przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański w terminie 21 dni od upływu terminu ich składania.
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