
oGŁoszENIE
Wójta Gminy Podgórzyn

o wyłożeniu do pub|icznego wg|ądu dokumentacji:
zmiany części graficznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Podgórzyn

miejscowego pl"nu r"goJjli"ro,""ni" przestrzennego
terenów położonych przy granicy gminy w obrębie Marczyce

(gm. Podgórzyn)

Na podstawie art. 11 pkt '10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z póŹn. zm.), art' 39 ust. .1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz' 1227 z póŻn. zm') oraz uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr
XLV/400/09 zdnia 10 |istopada 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do pub|icznego wg|ądu
projektu zmiany części graficznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro.
wania przestrzennego gminy Podgórzyn odnoszącej się do terenu położonego przy
granicy gminy w obrębie Marczyce Wraz z prognozą oddziaĘwan ia na środowisko,
wdniach od ,|5 kwietnia 2010 r. do 14maja 2010 r. wsiedzibie Urzędu Gminy w PodgÓ.
rzynie, u|. Zołnierska 14, w pok. Nr 11 w godzinach. pracy Urzędu.
Dyskusja pub|iczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części graficznej
studium odbędzie się w dniu 11 maja 20,t0 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie,
u|. Zołnierska 14' w sa|i nr 1 3o godz. 1 000'

Na podstawie ań' 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodaro-
Waniu pnestrzennym, ań.39 ust. 1 pkt2 ustawyzdnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaĘwania na środowisko oraz uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr
XLV/401/09 z dnia 10 |istopada 2009 r. zawiadamiam o Wyłozeniu do pub|icznego wg|ądu
projektu miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
przy granicy gminy w obrębie Marczyce w gminie Podgórzyn wraz z prcgnozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od ,t5 kwietnia 2010 r. do 14 maja 2010 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Podgórzynie, u|' Zołnierska ,14, w pok' Nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja pub|iczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie p|anu odbędzie się w dniu
11 maja 2010 r, w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie, u|. Zołnierska ,l4, w sa|i nr 13 o
godz.  1015.

Zgodnie z art, 11 pkt .1 1 i ań. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
stnennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobo-
wości prawnej mogą Wnosić uwagi do projektu zmiany studium i projektu p|anu. Zgodnie
z ań. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, które będą rozpatrzone
przez Wójta Gminy Podgórzyn.

Uwagi na|ezy sktadać na piśmie do Wójta Gminy Podgórzyn, u|. Zołnierska 14, 58-562
Podgórzyn, z podaniem imienia inazwiska |ub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu
oraz oznaczenia nieruchomości' której uwaga dotyczy, w nieprzekracza|nym terminie do
dnia 4 czerwca 2010 r.
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