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AAVVIISS  DD’’EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

DDééccllaarraattiioonn  ddee  pprroojjeett  nn°°22  

MMiissee  eenn  ccoommppaattiibbiilliittéé  dduu  PPLLUU  
  

  
PPaarr  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  3311  jjaannvviieerr  22002200  eett  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  LL  115533--5544  eett  ssuuiivvaanntt  dduu  ccooddee  ddee  

ll’’uurrbbaanniissmmee  ;;  

  

LLee  MMaaiirree  ddee  SSaaiinntt  MMaauurriiccee  ddee  LLiiggnnoonn  aa  pprreessccrriitt  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  pprroojjeett  nn°°22  eemmppoorrttaanntt  mmiissee  eenn  ccoommppaattiibbiilliittéé  

dduu  PPLLUU,,  ««  pprroojjeett  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppaarrcc  aanniimmaalliieerr  aauu  lliieeuu--ddiitt  MMaauubboouurrgg  »»..  

  

LL’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  ddeevvaaiitt  ssee  ddéérroouulleerr  dduu  2233  ooccttoobbrree    aauu  2266  nnoovveemmbbrree  22002200,,  eellllee  aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee  àà  

ccoommpptteerr  dduu  22  nnoovveemmbbrree  ,,  lleessmmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess  lliiééeess  aauu  CCoovviidd  nn’’ééttaanntt  ppaass  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  llee  bboonn  

ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’eennqquuêêttee..  

  

LL’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  rreepprreenndd  àà  ccoommpptteerr  dduu  1155  fféévvrriieerr  22002211..    

  

LLee  ppuubblliicc  ppoouurrrraa  ccoonnssuulltteerr  llee  ddoossssiieerr  eenn  mmaaiirriiee  ddee  SSaaiinntt  MMaauurriiccee  ddee  LLiiggnnoonn  dduu  lluunnddii  1155  fféévvrriieerr  aauu  jjeeuuddii  1188  

mmaarrss  22002211  iinncclluuss  aauuxx  jjoouurrss  eett  hhoorraaiirreess  hhaabbiittuueellss  dd’’oouuvveerrttuurree  ((dduu  mmaarrddii  aauu  ssaammeeddii  ddee  88HH1155  àà  1111HH4455  ––  

mmaarrddii  eett  vveennddrreeddii  ddee  1133HH4455  àà  1177HH0000)),,  ppoouurr  llee  lluunnddii  1155  fféévvrriieerr  ddee  99hh  àà  1122hh..    

Présence du commissaire enquêteur : lundi 15 février de 9h00 à 12h00, vendredi 5 mars de 9h00 à 12h00, 

jeudi 18 mars  de 13h30 à 16h30.  
  

LLee  ddoossssiieerr  sseerraa  ééggaalleemmeenntt  ccoonnssuullttaabbllee  ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  ddee  llaa  ccoommmmuunnee    wwwwww..ssttmmaauurriicceeddeelliiggnnoonn..ffrr    

UUnn  rreeggiissttrree  sseerraa  oouuvveerrtt  eenn  mmaaiirriiee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  ccoonnssiiggnneerr  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  dduu  ppuubblliicc..  CCeelllleess--ccii  ppeeuuvveenntt  

ééggaalleemmeenntt  êêttrree  aaddrreessssééeess  ppaarr  mmaaiill  àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  eennqquueettee..ppuubblliiqquuee@@ssmmddll..oorrgg  oouu  ppaarr  ééccrriitt  àà  

ll’’aatttteennttiioonn  ddee  MM..  llee  CCoommmmiissssaaiirree  eennqquuêêtteeuurr,,  MMaaiirriiee  ddee  SSaaiinntt  MMaauurriiccee  ddee  LLiiggnnoonn..  

LLee  bbiillaann  ddee  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  aauu  ppuubblliicc  sseerraa  pprréésseennttéé  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  qquuii  aaddoopptteerraa  ppaarr  

ddéélliibbéérraattiioonn  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  pprroojjeett  nn°°22  eemmppoorrttaanntt  mmiissee  eenn  ccoommppaattiibbiilliittéé  dduu  PPLLUU,,  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  aavviiss  

éémmiiss  eett  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  dduu  ppuubblliicc..  
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