
Dobrzeil Więlki

oGŁoszENlE WoJTA GMINY DoBRzEŃ W|ELK|
o wyłozeniu do pub|icznego wg|ądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego SWIERKLE -z
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647)
oraz uchwały Rady Gminy w Dobrzeniu Wie|kim Nr Xl8712011 dnia 25 sierpnia
2011 r., W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Swierkle -2, zawladamiam o wyłózeniu do
publicznego wglądu projektu w/w p|anu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.

Wymienione dokumenty wyłozone będą do publicznego wg|ądu dniach od
26 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r., W siedzibie Urzędu Gminy W
Dobrzeniu Wielkim W pok. Nr 10, W dniach i godzinach pracy Urzędu'
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie
się w czwartek 25 kwietnia 2013 r. o godz . 14"" w sali nr 4 w siedzibie Urzędu
Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Zgodnie z aft' 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, kazdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie p|anu, moze wnieśó uwagi. Uwagi nalezy składać na piśmie do
Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2013 r.

Ponadto - zawiadamiam o prowadzonym równocześnie postępowaniu w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
ńiejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego ŚwlrRKLE.2.
W związku z tym postępowaniem, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z

dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) - informuję,
ze wymieniony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko
poddaje się postępowaniu W Sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

Uwagi i wnioski w postępowaniu W sprawie oceny oddziaływania na
środowisko moŻna wnosió W formie pisemnej i ustnie do protokołu W
Urzędzie Gminy, ul. Namysłowska 42, 46-081 Dobrzeń Wielki, |ub za pomocą
środkow komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym-podpisem elektronicznym, w okresie 21 dni począWszy od 26
marca 2013 rl(e-mail: ug@dobrzenwielki.pl).

Wójt Gminy Dobrzeń Wie|ki


