Lubień, dnia 26.03.2012r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubień

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, z późn. zm. ) zawiadamia się,
że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień i prognoza
oddziaływania na środowisko, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą
wyłożone ponownie do publicznego wglądu w zakresie zmian tego projektu wynikających z
jego aktualizacji w roku 2011 dotyczącej: układu komunikacyjnego, w szczególności drogi
ekspresowej S7, ochrony przeciwpowodziowej, terenów zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych, obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych oraz innych zagrożeń
środowiskowych,
w dniach od 10.04.2012r. do 30.04.2012r w siedzibie Urzędu Gminy Lubień, pokój
nr 6, (Sala Obrad) w godz. 11°° -14°°.
Zgodnie z art. 23 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu, dotyczące zakresu ponowionych czynności, w tym ponownego wyłożenia, tj. zakresu
zmian jakie wprowadzono do tego projektu w związku z jego aktualizacją w roku 2011,
o której mowa powyżej, może wnieść protest.
Zgodnie z art. 24 w/w ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały
naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, dotyczące zakresu ponowionych
czynności, w tym ponownego wyłożenia, tj. zakresu zmian jakie wprowadzono do tego
projektu w związku z jego aktualizacją w roku 2011, o której mowa powyżej, może wnieść
zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Wójta Gminy Lubień
z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu
wyłożenia.
Pisma (potencjalne zarzuty i protesty), które dotyczyć będą spraw nie związanych
z w/w zakresem stanowiącym przedmiot ponownego wyłożenia, w tym wnioski dotyczące
nowych regulacji w sprawie wyznaczonych już w dotychczasowym projekcie planu terenów
przeznaczonych pod zabudowę, uznane będą za niezasadne na tym etapie procedury
planistycznej.
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