
 
 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Poczesna 

 
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: strefa X 
obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. 
 

 

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 2013 r. poz. 1235) 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) - zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, 
Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 stycznia 
2014 r. do 10 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna w godzinach od 8oo do 15oo. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kaŜdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy naleŜy 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 terminie do dnia 26 lutego 2014  r. 
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 14 stycznia 2014 r. (wtorek), w sali 
konferencyjnej Gimnazjum w Poczesnej ( wejście od hali sportowej - ul. Szkolna 2), o godz. 17 oo. 
 

Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 21 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) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: 

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego. 

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem moŜliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłoŜenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyŜej. 

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, 
2) ustnie do protokołu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy 

Poczesna pok. nr 14, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: 
poczesna@poczesna.pl 

w terminie do dnia 6 marca 2014 r. 

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

                                                   mgr inŜ. Krzysztof Ujma     
      WÓJT GMINY POCZESNA 

 
 
 
 
 


