02.02.2021 r.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIX/358/2018 Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan obejmuje obszar stanowiący obręby ewidencyjne 0009 01-09,
0016 02-07, 0026 02-17, z wyłączeniem działek o nr ewid. 103/2, 103/3 w obrębie ewidencyjnym 0026 02-17 oraz działki
o nr ewid. 33/3 w obrębie ewidencyjnym 0009 01-09.
Projekt będzie dostępny w dniach od 10.02.2021 r. do 03.03.2021 r w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu w Wydziale
Inwestycji i Rozwoju (pokój nr 2), ul. Warszawska 7, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Zakroczym oraz na stronie internetowej www.zakroczym.pl.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu,
osoby chcące zapoznać się z projektem w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie
planowanej wizyty pod nr telefonu (022) 785 21 45 wew.213. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są
do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2021
r. (wtorek) godz. 16.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-Co V-2 dyskusja publiczna
odbędzie się w formie online na platformie komunikacyjnej.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są na dzień przed terminem, o wysłanie
wiadomości e-mail, na adres: architektura@zakroczym.pl o następujących danych:
1) Temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej dotyczącej projektu mpzp w rejonie ulicy Duchowizna”,
2) Treść wiadomości: „ Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”,
3) Podając imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).
W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania
na odległość (online) wraz z instrukcją.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:
1) na piśmie do Burmistrza Zakroczymia na adres Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170
Zakroczym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości,
2) w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym, na adres urzad@zakroczym.pl ,
3) podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający
jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.
Termin składania uwag upływa dnia 17 marca 2021 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Równocześnie na podstawie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą
składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres
Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
urzad@zakroczym.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Zakroczymia.
Burmistrz
/-/ Artur Ciecierski

