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Nowej Wsi wraz : Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały nr XXlll.171.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawre
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsr,
tego planu do publicznego wgl_ądu w dniach od 25 lutegulo 18 marca 2022 r.
Obszar objęty ww. zmianą planu położony jest południowo ~ wschodniej części obrębu Nowej Wsi. Obejmuje tereny
położone po północnej i południowej stronie drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Nowa Wieś do miejscowości
Postolin o pow. ok. 85 ha.
Projekt zmiany planu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko tego planu oraz opinia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu będą dostępne: w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 40 oraz w wersji elektronicznej na
stronie internetowej https: grpsztumpI/ochrona środowiska, bigsztumpl/ogloszenia i wykazy. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2022 r., o go_dz. 12.30 w Sali nr 33 Urzędu
Miasta i Gminy Sztum, przy ul. Mickiewicza 39 w Sztumie z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających
zaktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 80 ustawy o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzenny oraz zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu i ustalenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu może
wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z podaniem swojego imienia i nazwiska albo
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby: w formie papierowej na adres Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 84 200 Sztum, w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres e-mail: sztum@sztum.gl lub za pomocą platformy e PUAP: www.epuaggoupl, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 1 kwietnia 2022 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w terminie 21 dni od dnia upływu
terminu ich składania.

W załączeniu: szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1) na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum i w miejscowości Nowa Mes
2) na stronie internetowej Biuletynu lnfonnacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum https:bip. sztum.pl/ochrona
środowiska, bip.sztum.pl/ogłoszenia i wykazy rok 2022.
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