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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POCZESNA
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z roku 2017, poz. 1073) oraz art. 39 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 roku 2016 poz. 353) zawiadamiam
o podjęciu w dniu 28 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Poczesna uchwały nr 178/XXII/16
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Poczesna – Strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.
Zmiana dotyczy terenu w granicach działki nr ewidencyjny 142/19 w Korwinowie.
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 uwaga
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017r.
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 VII obejmująca
sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski 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 22 września 2017r.
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