OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Ząbki
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki:
 „rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego”,
 „rejon ulicy Dzikiej i Andersena”,
 „rejon centrum miasta”,
przygotowanych na podstawie Uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej
Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XIX/145/2011 Rady Miasta
Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r.,
Uchwałą Nr XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady
Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r.
Wyłożenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach
od 26 maja 2014 r. do 27 czerwca 2014 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16,
w godzinach: od 1000 do 1800 - poniedziałki; od 800 do 1600 - wtorki, środy, czwartki; od 700 do 1500 - piątki.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów zostaną przeprowadzone
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, na sali konferencyjnej (parter budynku),
w dniu 13 czerwca 2014 r. (z podaniem godzin rozpoczęcia dyskusji dla poszczególnych projektów planów):
1000 – „rejon centrum miasta”
1100 – „rejon ulicy Dzikiej i Andersena”
1200 – „rejon cmentarza parafialnego przy ulicy Piłsudskiego”
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta
Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
złożonych do projektów planów jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać w formie pisemnej w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10,
ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres
zpios@zabki.pl
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, 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 (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
wymienione wyżej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki podlegają
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3
przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie do dnia
14 lipca 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki.
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