MARSZ/\LEK
WOJ EWODZTWA MAZOWI ECKI EGO
ul. Jagiellofrska 26, 03-719 Warszawa
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Prezydenci, Burm istzrowie, W6jtourie
miast i gmin Wojewod;ztwa Mazowi,eckiego

Stosownie do art. 41 ust. 'l pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przerstzennym (Dz. U. z 2017 r- poz. 1O73 z po2n. zm ), zwracam sig z uprzejnrq prosbq o ,zaopiniowanie

projerktu zaktualizowanego Planu zagospodarowania pzestnennego wojewodztwa mazowieckiego otaz
Prognozy oddzialywania na Srodowisko do Planu zagospodarowania pzestrzennego wojewodztwa
mazowieckiego oraz do stanowiqcego jego cze51 Planu Zagospodarowania Pzestrzc>nnego Miejskiego Obszaru
alnego OSrodker Wojewodz.kiego Warszawy.
Jednocze6nie informujg, 2e projekt znriany Planu zagospodarowania przestzennego woje'wodztwa
maz<>wieckiego oraz Prcgnozy oddzialywania na Srodowisko do Planu zagospodarowania pnestzennego
woiew6dztwa mazowieckiego oraz do stanowiqcego jego czq56 Planu Zagospodarowania Pnestzennego
F unh:.cjon

Miej:;kiego Obszaru Funkcjonalnego OSrodka Wojew6dzkiego Warszawy,

sq

zamieszczone

na

stronach

interrretowych Uzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl, Biuletynu lnformacji

Publicznej Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego - www.bio.mazovia.ol i na stronach
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego - www,mbpr.pl w zakladce PIan zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa mazowieckiego - projekt.
Uprzejmie prosz:g o przekazanie opinii w terminie 40 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
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Adam. S?RUZIK

Warszawa,

lioca 2018

r.

OBWIESZCZENIE
Marszalkar Wojewodztwa Mazowieckiego
Na podstawie aft. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 200{l roku
o udostqpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronle
Srodowiska orezo ocenach ocldzialywanla na Srodowisko (Dz. U. z201'7 t,,poz.1405zp62n.
zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzqdzie woiewirdztwa
(Dz. U. 22017 r. poz.2098ze zmianami)

informujg

o pr:ryjgciu pn ez Zarzqd Wcrjew6dztwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu
zagospodarowania przestzennego wojew6dztwa mazowieckiego onz Planu
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnggo o6rodka
woje'w6dzkiego Warszawy wrctz z Prognozq oddzialywania na Srodowisko

zawiadamiam

o

wlllo2eniu

Strateg icznej

do publicznego wglqdu i
o

rozpoczqciu konsultacji spolecznych
ceny oddziatywa n ia na Srodowisko.

w rirmach

Ww. dokumenty udostqpnione sq do wglqdu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa w godzinach 8.00-16:00
otaz na stronach internetowych Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowiecliiego www.mazovia.lgl, Biuletynu lrrformacji Publicznej Uzgdu Marszalkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego - raruvrnr.bip.mazovia.pl i na stronach Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego - www.mbpr.p_[ w zakladce Plan Zagospodarowania PrzestrzetnneEo
Wojewodztwa M azowieckiego - proiekt.

Uwa13i

i wnioski do projektu dokument6w mogq byc sktadane w formie pisemnei lub za

pomocq Srodkow komunikacji elektronicznej (konsultac.ieppzpwm@mbpr.pl) w terminie 40
dni od ukazania siq obwieszczenia w prasie, na adres: Mazowiecl<ie Biulo Planowania
Regionalnego w Warszawie, ul Nowy Zlazd 1, 00 - 301 Warszawa bqd2 ustnie do protokolu
w sierdzibie Biura.
Orgernem wla6ciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow jest Marszatek Wojew6dztwa
Mazowieckiego.
Uwalgi i wnioski zlo2one po uplywie ww. terminu pozostanqbez rozpalrzen
fvlarszal,:K \

