O BW I E SZ CZ EN I E W Ó JT A G M INY ŚW ID NI C A
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w Bystrzycy Górnej w Gminie Świdnica
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał nr
XVII/140/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 października 2007 r. oraz nr VII/33/2011 Rady Gminy
Świdnica z dnia 2 lutego 2011 r.,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w Bystrzycy Górnej w Gminie Świdnica w dniach od
29 kwietnia 2013 r. do 21 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4,
pokój nr 207, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie
się w dniu 10 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, w godz. od 12:00 do 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świdnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2013 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 3 ust. 1 punkt 14 lit. d, art. 46 punkt 1, art. 54
ust. 2 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,
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w/w projektu planu miejscowego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu,
z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych
powyżej. Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w
art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w sposób i w terminie określonym powyżej lub elektronicznie na adres: alicja.m@gmina.swidnica.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świdnica.

