
 

 
 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Poczesna 

 

o wydłużeniu terminu na składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VII 

obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Zachodnim – 

Tygodnik Powiatowy Częstochowa w dniu 13 września 2013r, informującego                    

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. zmianami) oraz 

art. 54 ust. 2, 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 2008 r. Nr 199, poz. 

1227 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 260/XXVIII/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 

28 września 2009 r.  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Poczesna (obejmujących 

łącznie cały obszar gminy Poczesna) - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VII obejmująca 

sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko – zawiadamiam o wydłużeniu terminu na składanie 

uwag do projektu planu. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy 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, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 

w nieprzekraczalnym, wydłużonym terminie - do  20 listopada 2013  r. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poczesna. 
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