
Leoncin, dnia 19 sierpnia 2009 roku 
 

 
O G Ł O S Z E N I E 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Nowy Wilków gmina  Leoncin 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały                       
Nr IV/22/2007 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia                    
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków gmina Leoncin oraz o 
wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w.w planu w dniach                     
4 września  2009 r. do dnia 25 września 2009 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy Leoncin                      
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek  w godzinach 9ºº 
– 17ºº, pozostałe dni w godzinach 8ºº – 16ºº 
Obszar objęty sporządzanym planem jest miejscowość Nowy Wilków gmina Leoncin.  
Projekt planu będzie udostępniony także na stronie internetowej: www.leoncin.nbip.pl  
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu - planu  zgodnie z 
art.18 ust. 2 i ust.3 tej ustawy – należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2009 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy 
Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin lub na jego adres. 
 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
zostanie przeprowadzona w dniu 22 września 2009 r., w byłym Ośrodku Kultury w 
Leoncinie, początek   o godz. 14 ºº. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zwanej 
dalej „ ustawą „ – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: 
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy    
   Wilków gmina Leoncin, 
- o prognozie oddziaływania na środowisko w.w planu miejscowego. 
 Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy, projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. W okresie tym 
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 
18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 października 2009 r. w Urzędzie 
Gminy Leoncin lub na jego adres.  
           
          Wójt Gminy 
         
               Józef Mosakowski 


