Mniszków, dnia 21 grudnia

oy7 GMINY

2020

r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW
o
i

przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków”

i
zagospodarowaniu
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
41,
54 ust. 3
46
40,
art. art. oraz
poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. art.
przestrzennym (Dz. U. z 2020
środowisku
jego ochronie, udziale
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
2020 r. poz. 283
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
ze zm.) zawiadamiam o:

r.

i

I,

art.

12 sierpnia 2020 r.
Podjęciu przez Radę Gminy Mniszków Uchwały Nr XXII/124/20 z dnia
uwarunkowań i kierunków
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium

I.

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków.

— Sulejów
Zmiana studium (tekst i rysunek) polega na budowie linii 110kV relacji Sławno
części, na terenie gmin
województwa łódzkiego, w jego południowo-wschodniej
i Sławno w powiecie opoczyńskim.
Mniszków
i Aleksandrów w powiecie piotrkowskim oraz

II.

Przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
z przystąpieniem do dokonania opracowania zmiany studium.

na środowisko

na

terenie
Sulejów

związanej

Wnioski do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
składać w terminie do dnia
Gminy Mniszków” oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy
10, 26-341
25 marca 2021 r. na adres: Urząd Gminy Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich

Mniszków.

Wnioski do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i
Mniszków” należy składać na piśmie z podaniem imienia nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
3 października
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia
ochronie
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
do
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej
ich
konieczności
opatrywania
bez
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
adres e-mail: mniszkow()mniszkow.pl
bezpiecznym podpisem elektronicznym,
wnioski
rozpatrzeniu
Przedłożone
podlegają
przez Wójta gminy Mniszków.

na

ul. Powstańców
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków siedzibą w Sławnie
dostępne są na
osobowych
danych
o
przetwarzaniu
Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków. Szczegółowe informacje
RODO.
zakładce
w
Publicznej
stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji
którym można się kontaktować poprzez
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy,
e- mail: iod()mniszkow.pl.

z

