
Leoncin dnia 27.122017 

wOi OMINY LEONCTN 
ii. 	yZfltw3, 0-155 Leooin 

OGLOSZENIE 

o wylo±eniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowanlu 
przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 40 I art. 54 ustawy z 
dnia 3 paidziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku I jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na rodowisko (Dz.0 z 2017r. poz. 
1405 ze zmianami), zawiadamiam 0 ponownym wyozeniu do publicznego wgIdu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin obejmujqcego obszar 
soTectwa Nowe Gniewniewice wraz z prognozal oddzialywania na §rodowisko w dniach: 15.012018 - 
15.02.2018r. w Urzdzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy UI. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12 na I piçtrze) 
w godzinach 9:00 - 15:00w dniach pracy Urzçdu. 

Dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie planu rozwizaniami zostanie przeprowadzona w drilu 
22.01.2018r. w godzinach 14:00 - 16:00w Urzçdzie Gminy Leoncin pok. 12 

Projekt planu wraz z prognozel oddzialywania na rodowisko zostanie udostpniony takze w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Gminy Leoncin: wwwieoncin.pI 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu I zagospodarowanlu przestrzennym, ka2dy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjçte w projekcie planu miejscowego moze wnieó uwagi. Uwagi nale2y skadaá w formie 
pisemnej do Wójta Gminy Leoncin z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia I nazwiska lub 
nazwy jednostki orgariizacyjnej I adresu oraz oznaczenia nieruchomoci, której uwaga dotyczy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.03.2018r. 
Uwagi mo2na skadaó w sekretariacie Urzdu Gminy Leoncin (pokój nr 8) pocztq na adres: Urzqd Gminy 
Leoncin, ul. PartyzantOw 3, 05-155 Leoncin lub za pomoc rodkOw komunikacji elektronicznej na adres 
mailowy: uq.IeoncintIen.pI 

Jednoczenie na podstawie art. 39, w zwiqzku z art. 54 ustawy o udostçpnianiu informacji o §rodowisku I 
jego ochronie, udziale spoeczeñstwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzialywania na rodowisko, 
projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na rodowisko poddaje sic postpowaniu w ramach 
strategicznej oceny oddzialywania na rodowisko. W zwiqzku z powy2szym zainteresowani mogq 
zapoznaô sic z niezbqdnel dokumentacjq sprawy oraz wnieô uwagi I wnioski. 

Uwagi I wnioski nalezy sktadaô do Wójta Gminy Leoncin z podaniem imienia I nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomoci w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
8.03.2018r. 
Uwagi I wnioski mo2na skadaô w formie pisemnej, ustnie do protokolu (w siedzibie Urzçdu Gminy 
Leoncin pokOj nr 8) lub za pomocq §rodk6w komunikacji elektronicznej (bez koniecznoci opatrzenia ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres mailowy: ug.IeoncintIen.pI 

Organem wlaciwym do rozpatrzenia uwag I wniosków zo±onych do projektu planu jest Wójt Gminy 
Leoncin. Uwagi I wnioski zlo2one po uplywie wyznaczonego terminu pozostawia sic bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Leoncin 
Adam Mirosaw Krawczak 


