
Leoncin, dnia  2 lipca 2019 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miejscowości Gać gmina Leoncin 

 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), 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 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVI/292/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gać gmina Leoncin, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Gać, Gmina Leoncin, obejmującego obszar którego granice stanowią obręb ewidencyjny Gać wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lipca 2019 r. do 1 sierpnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Leoncin przy 

ulicy Partyzantów 3 w Leoncinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. 

w Urzędzie Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3 od godz. 14:00 do 15.00 w pokoju nr 12. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 

w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leoncin na adres Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3 , 05-155 

Leoncin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:  

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP. 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą 

wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zgodnie 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 Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, ustnie do protokołu, bądź za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: 

ug.leoncin@tlen.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Leoncin. 

 

WÓJT GMINY LEONCIN 

Adam Mirosław Krawczak 

mailto:ug.leoncin@tlen.pl

