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INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OBWIESZCZENIA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia 

i Dąbrowa Leśna – etap II 

 

Z uwagi na zmianę przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1758 z dnia 2020.10.09) zawiadamiam 

o zmianie zasad organizacji dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz 

części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II. 

 

W związku z zakazem organizowania zgromadzeń, o którym mowa w § 28 ust. 9 ww. 

rozporządzeniu nie ma możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem 

mieszkańców  w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2. 

 

Dyskusja publiczna odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 17:00 wyłącznie za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM oraz na YouTube Gminy 

Łomianki. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy 

zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

konsultacje@poczta.lomianki.pl w terminie do 4 listopada 2020 r. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na 

stronie gminy www.lomianki.pl. 

 

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać: 

1) w formie papierowej do Burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. 

Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach,  ul. 

Warszawska 115, 05-092 Łomianki; 

2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę 

elektroniczną na adres: umig@lomianki.pl lub za pomocą platformy ePUAP; 

3) podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w 

sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu 

tekstowego. 
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Termin składania uwag upływa 20 listopada 2020 r. 

 

Wnoszący uwagę, również w czasie dyskusji publicznej, zobowiązany jest podać: imię i 

nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której 

uwaga dotyczy.  

 

Pozostałe ustalenia zawarte w obwieszczeniu nr WGG.6721.28.5.2020 z dnia 1 października 

2020 r. pozostają bez zmian. 

  

 
 

Z up. Burmistrza Łomianek 

Naczelnik WGGNiZP 

 

/podpis elektroniczny/ 
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