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OBWIESZCZENlE
Wójta Gminy Sieradz

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Sieradz.

Na podstawie ań. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)
zawiadamiam o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sieradz w dniach od 2 do 23 luteoo
2015 |, w siedzibie Urzędu Gminy w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 5 pokój 31, w godz. od 800
do 1500.

Dyskusja publiczna nad pzyjętymiw projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 23 luteqo 2015 r. w siedzibie Uzędu Gminy w Sieradzu, o godz. 1000 w sali
konferencyjnej.

Zgodnie zań. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne ifizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowoŚci prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi
należy składac na piśmie do Wojta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w niepzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2Q15 r.

JednoczeŚnie, na podstawie ań, 39 ust.1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa _w ochronie
Środowiska olaz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz, 1227
zpóŻn,zmianami), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, zawiadamiam o wyłozeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania
na Środowisko w tym samym terminie i w tym samym miejscu. Przedmiotem prognozy jest
projekt zmiany studium, o którym wyzej mowa.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 5, pokoj 31 mogą tez zgłaszac uwagi do w/w
prognozy w terminie do 16 marca 2015 r.

Uwagi można składac w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
Gminy w Sieradzu, albo w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w ustawie z dnia 18 września2001
r. o podpisie elektronicznym - Dz.U.nr 130, poz 1450 ze zm.- na
adres:sekretariat@ugsieradz.com.pl. W temacie wniosku należy wpisaó,,Prognoza do
studium".

Organem właściwym do rozpatzenia uwag jest Wojt Gminy.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na

środowisko nie jest prowadzone.


