
 

Poczesna, dnia 23 września 2014 r. 
 

 

 

 
 
 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Poczesna 

 
o wydłuŜeniu terminów 

podczas ponownego wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego: strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa 
Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 
 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 29.08.2014r w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy Poczesna informującego, na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 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 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 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 ponownym wyłoŜeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa 
Wrzosowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 września 
2014 r. do 7 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna  w godzinach od 
8oo do 15oo, o terminie dyskusji publicznej w dniu 12 września 2014 r. oraz terminie na 
składanie uwag do planu do dnia 22 października 2014 r. oraz terminie na składanie 
wniosków i uwag do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 
29 października 2014 r. 
 

ZAWIADAMIAM O:  
 

• wydłuŜeniu terminu wyłoŜenia do dnia 15 grudnia 2014 r. 

• wydłuŜeniu terminu wnoszenia uwag do planu do dnia 12 stycznia 2015 r. 

• wydłuŜeniu terminu wnoszenia wniosków i uwag do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko do dnia 12 stycznia 2015 r.  

• wyznaczeniu terminu ponownej dyskusji publicznej na dzień 11 grudnia 2014 r. o 
godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi (ul. Częstochowska 8). 
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