
Świdnica, dnia 26.11.2012 r. 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwał: 

 
1. nr VII/31/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Burkatów, 

2. nr VII/32/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Bystrzyca Dolna, 

3. nr VII/33/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Bystrzyca Górna, 

4. nr VII/37/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Modliszów, 

 
zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów określonych w w/w uchwałach, w dniach od 03.12.2012 r. do 23.12.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pok. nr 207, w godz. 8

00 
do 15

00
.  

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
21.12.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica w godz. 13

00 
- 15

30
. 

 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, na adres: 58-100 Świdnica,  
ul. Głowackiego 4, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2013 r. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania no środowisko poddawany 
jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości 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 terminie i w sposób określony 
powyżej lub elektronicznie na adres: alicja.m@gmina.swidnica.pl 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świdnica. 
 

 
z upoważnienia Wójta 

Zbigniew Kanicki 
         Zastępca Wójta 
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