
WOJT GMINY SUL6W Sujow dnia 10 H iec 2019 r.
22-448 SUL6W *

pow. zaniojski, woj. lubelskie

tel. 84 682 (52 02, fax 84 682 62 27 OBWIESZCZENIE

o przystqpieniu do sporz^dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulow.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945,
z pozn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w zwiazku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pozn. zm.)
zawiadamiam o podj^ciu przez Rad§ Gminy Sulow Uchwaly Nr VIII/53/2019z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyst^pienia do
sporz^dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulow, przyjetego Uchwaly Nr X/61/2003 z dnia 27
listopada 2003 r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego Nr 29, poz. 710 z dnia 25 lutego 2004 r. Przedmiotem
zmiany planu jest zmiana ustalen - tylko w czesci tekstowej obowiazuj^cego planu miejscowego - w zakresie odleglosci linii zabudowy od drog.

Wzgl^dem ww. projektu zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziarywania na srodowisko.
Zawiadamiam rowniez o mozliwosciach zapoznania si$ z dokumentacja sprawy w siedzibie Urzedu Gminy Sulow, Sulow 63, 22-448 Sulow w
godzinach urzedowania. Jednoczesnie informuje, ze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Sulow http://bip.sulow.pl zamieszczono
ww. uchwaly.

Zainteresowani moga_ skladac wnioski do projektu planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziarywania na srodowisko. Wnioski i uwagi nalezy skladac na pismie do Urzedu
Gminy Sulow, Sulow 63, 22-448 Sulow w terminie do dnia 07 sierpnia 2019r

Wniosek powinien zawierac nazwisko, imi$, nazwe i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomosci, ktorej
dotyczy.

Organem rozpatruj^cym zlozone wnioski i uwagi jest Wojt Gminy Sulow.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie bedzie prowadzone postejpowanie w sprawie transgranicznego oddziarywania na/srodowisko.
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