
 

           Poczesna dn. 12.04.2016r 

                                                  

                OGŁOSZENIE                                                                                    

Wójta Gminy Poczesna 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Brzeziny Kolonia, 
Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna)  

oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B. 
 
 

 Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 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 (tj. Dz. U. 2016.353)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poczesna 
Uchwały Nr 118/XVI/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I 
obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym cześć 
miejscowości Sobuczyna) oraz fragmentu sołectwa Huta Stara B. 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. 
 Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 
42-262 Poczesna lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem imienia                        
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016r. 
   

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy 
z 3 października 2008 r.,  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. 2016.353) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą cześć sołectwa: Brzeziny 
Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym cześć miejscowości Sobuczyna) oraz fragmentu sołectwa 
Huta Stara B . 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

Wnioski należy składać w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Poczesna,                     
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, lub na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie                             
do dnia  20 maja 2016r. 

 

  WÓJT GMINY POCZESNA 
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