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05-870 Blonie

OBWIESZCZENIE
o przystqpieniu do

sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Blonie dla czqdci obszaru wsi

:

Dqb6wka

Na podstawie art. 17pkt 1 ustawy z dnia27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity Dz.IJ. z dnia 10 luty 2015poz. 199) zawiadamiam o podjqciu
przez Radq MiejskE w Bloniu nastqpuj4cych Uchwal:
1) Uchwaly NrV/46l15 z dnia 9marca2015r w sprawie przystEpienia do sporzqdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czq5ci obszaru wsi Dqb6wka gm.
Blonie. ktorego granice wyznaczajq :
- wschodnia granica dzialek n o nr ewid. 6712, 1291I, prostopadle przej6cie przez dzialkq nr ewid.
90( dr.) 91/2, 9113,91,14,91/5 , poludniowa granica dzialki nr ewid. 91/5 zachodnia granica dz. Nr
ewid. 91/5, 9114,9113,91/2 prostopadle przej5cie przez dzialkq nr ewid. 90, poludniowa granica
dzialki nr ewid. B0/1, 81, 82, 83, zach. granica dz. Nr ewid. 83, 7011 poludniowa linia
rozgraniczajqca drogi powiatowej nr4104W( dzialka nr ewid.62)
Zainteresowani mogq sklada6 wnioski do wy2ej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do planu naleiy skladaf na pi6mie w siedzibie Urzqdu Miejskiego w Bloniu , 05870 Blonie ul. Rynek 6 w terminie do dnia 30 czerwca 2015r . Wniosek powinien zawierac
nazwisko , imiq i adres Wnioskodawcy , przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo6ci ,
kt6rej dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1i2w zwiqzku 2afi.46 pkt1iart.51 ust.1 ustawy z dnia 3
paZdziernika 2008r o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie , udziale
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzial)'wania na Srodowisko (Dz.U. n 199
poz.l227 z p6Ln. zm.) zwanej dalej ustaw4 , zawiadamiam , 2e Gmina Blonie przystqpuje do
postqpowania w sprawie oceny oddzial).wania na Srodowisko skutk6w realizacji w/w planu ,
obejmuj4cego w szczeg6lnoSci sporz4dzenie prognozy oddziall.wania na Srodowisko do
miejscowych plan6w zagospodarowania przesrzennego. Dokumentacja sprawy wylo2ona jest
do wglqdu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. Nr 7 i moLna siq zapoznai z ni4
w godzinach pracy Urzqdu.
Wy2ej wymieniona Uchwala zostala opublikowana na stronie www.blonie.pl
Stosownie do przepis6w art.39ust.1 pkt.3 i 4 i art.40 usta\My , zainteresowani w terminie do
dnia 30 czerwca 2015r mogq wnosi6 wnioski . Wnioski na pi6mie nale2y sklada6 w
kancelarii Urzqdu Miejskiego w Bloniu , pocztE na adres 05-870 Blonie, ul. Rynek 6 , ustnie do
protokolu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. Nr 7 ,Lub za pomocE Srodk6w
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ratusz@um.blonie.pl

Wniosek powinien zawiera6 imiq , nazwisko lub nazwq jednostki organizacyjnej i adres
wnioskodawcy , przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoici, kt6rej wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostanq bez rozpatrzenia. Stosownie
do przepis6w art. 39 ust.1 pkt 5 ustawy organem wlasciwyrn do rozpatrzenia zlo2onych
wn ioskow iest Burmistrz Blonia .

wywieszono na tablicy ogloszei dnia 22maja 2015r
zdjqto z tablicy ogloszef ...........,......................2015r.

