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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przeŚtrzennego dla zakazu-zabudowy w Ćześc! mióiscoyvości Gozdy, Ligowo, Śniechy,

Malanowo Nowe, MaIanówko, Malanowo Stare, Źółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo
Bariany, Bożewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo itoczącej się w tej sprawie

strateg icznej ocen ie oddziaływan ia na środ owis ko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzewtym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1073) oraz uchwały
tt I761XXY/20I6 zdnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenta
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazl zabudowy w częŚci
miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare,

żółtowo, Zuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Bariany, Bozewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie
Mochowo zawiadamiam o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenrtego dla zakanl zabudowy w części miejscowości Gozdy,
Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanowko, Malanowo Stare, Żóhowo, Zuki, Mochowo
Parcele, Sulkowo Bariany, Bozewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo, wraz z prognozą
oddzińywania na środowisko, w dniach 1ó sierpnia - 6 września2O17 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Mochowo, w godz. pracy urzędu oraz na stronie intemetowej gminy
www.mochowo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mochowo,

09 -2I4 Mochowo, ul. SierpeckaZ, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, moze wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mochowo z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnymterminie do dnia 20 września2017 r,

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U, z 2016 poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem oceny jest pĄekt planu miejscowego, o którym mowa powyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Gminy Mochowo.

Jednocześnie, w związk<u z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składaó uwagi do wyżej wymienionej
prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 20 września201,7 r. Uwagi można
składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mochowo,
09 -2I4 Mochowo, ul. Sierpecka 2, albo w formie elektronicznej, na adres:

gmina@mochowo.pl . W temacie wniosku nalez wpisać,,Prognoza OOŚ - plan".
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mochowo.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie
jest prowadzone.
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