Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Złotokłos III

Zgodnie z art.1 i 2 oraz art. 27 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej
zgodnie z art.17 w/w ustawy proponuje się podjęcie powyŜszej uchwały. W procedurze
planistycznej zapewniono udział miejscowego społeczeństwa w procesie sporządzania planu
poprzez :
I

Stosownie do art. 17 pkt. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Południowy” Nr 27 (302) z dnia 24 lipca 2009 r.
oraz poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i
moŜliwości składania wniosków do planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia.
Wniosków do planu nie złoŜono.
II Stosownie do art. 17 pkt. 10 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Południowy ” nr 40 (363) z dnia 15
października 2010 r. w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno oraz poprzez
obwieszczenia o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu planu od 25.10.2010 r. do
25.11.2010 r. i moŜliwości składania uwag do projektu planu w terminie do 20 grudnia
2010 r. Uwag do projektu planu nie wniesiono.
III Stosownie do art. 42 pkt.2 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. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi
zmianami) podaję do wiadomości :
1) informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:
A) Informację o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko do projektu planu i zbieraniu wniosków podano do publicznej
wiadomości poprzez : Internet (strona internetowa Miasta i Gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu Biuletyn Informacji Publicznej), obwieszczenia i ogłoszenia
w prasie lokalnej . Ogłoszenie opublikowano – „Kurier Południowy” Nr 27
(302) z dnia 24 lipca 2009 r.
B) Informację o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą
podano do publicznej wiadomości poprzez Internet (strona internetowa Miasta i
Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu Biuletyn Informacji Publicznej),
obwieszczenia i ogłoszenia w prasie lokalnej . Ogłoszenie opublikowano „Kurier Południowy ” nr 40(363) z dnia 15 października 2010 r.
2) Informacje o wnioskach i uwagach zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa:
A) W terminach wskazanych w wyŜej wymienionych obwieszczeniach i ogłoszeniach
zarówno w postępowaniu zbierania wniosków jak i uwag nie zgłoszono Ŝadnych
wniosków czy teŜ uwag .
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