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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) oraz Uchwały 
Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 4 grudnia 2017 r. zawiadamiam
0 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Karpin -  S8”, dla obszaru położonego w miejscowości Karpin przy 
drodze ekspresowej S8, gmina Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 30.09.2020 r. do 03.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Dąbrówka, ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach 
pracy urzędu (poniedziałek 900-1800, wtorek- czwartek 730-1530, piątek 730-14j0).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godzinie 1500 w sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14b, 05-252 Dąbrówka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3, art. 55 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 2020 r., poz. 283 ze zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrówka z podaniem imienia
1 nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Kościuszki 14, 
05-252 Dąbrówka lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu na adres mailowy: 
urzad@dabrowka.net.pl lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP 
na adres: /lydmvm9091/skrytka.

D orota Wrób*
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