Wadowice Górne dnia 2015-07-06

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WADOWICE GÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Wadowice Dolne „CENTRUM” – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały
Rady Gminy w Wadowicach Górnych Nr XVII/85/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne
„CENTRUM” – etap I, obejmującego obszar ograniczony od strony północno –
wschodniej drogą powiatową nr 1159 R relacji Wadowice Dolne – Budzyń, od południa
drogą powiatową nr 1160 R relacji Borki - Zabrnie - Wadowice – Piątkowiec, w dniach
od 15 lipca do 05 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych
( pokój nr 23 ) .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych,
39-308 Wadowice Górne - w sali nr 29 ( sala narad – II piętro ) o godzinie 13:00.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) ww. projekt planu podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wadowice Górne
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 26 sierpnia 2015 r.
Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) jako wniesione
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, na adres: budownictwo@wadowicegorne.pl
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