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01 Ze UDZO KA NAPA IA 

(pieczęć, Wójta Gminy Sławno) . 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko 

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

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwałą Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Sławno z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu 
ewidencyjnego Łętowo 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego 

Łętowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 03 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11 (pok. nr 
3), w godz.: od 8.00 do 15.00 — po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na nr 59 810 65 58. Dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godzinie 15.30 w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Łętowo (Łętowo 40). 

Informuję również, że w dniach od 03 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. projekt ww. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, dostępny będzie na stronie 
internetowej BIP Urzędu Gminy Sławno w dziale Poradnik petenta > Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne > 
Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do 
publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego 
Powiatowego inspektora Sanitarnego w Sławnie, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 

dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

— _— wformie pisemnej, 

— _ ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Sławno, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, na adres sekretariatQgminaslawno.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Sławno, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lipca 2022 r. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Sławno w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 

  

(podpis Wójta Gminy Sławno) ( 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie, ul. | Pułku Ułanów 11. Dane osobowe przetwarzane będą 
w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie 
Biuletynu _ Informacji _ Publicznej Urzędu Gminy Sławno,  wzakładce Ochrona _ Danych Osobowych ' pod _ adresem 
http://ug.slawno.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=343426 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem 
przez Wójta Gminy Sławno danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, 
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


