
Świdnica, dnia 6.08.2012 r.  

 

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 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 (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz: 

 

1. uchwały nr VII/45/2011 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 Jagodnik; 

2. uchwały nr VII/43/2011 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 Witoszów 

Dolny; 

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.08.2012 r. do 3.09.2012 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 rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 3.09.2012 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica w godz. 14
00

-15
30

. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi, zgodnie z art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków  

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świdnicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

17.09.2012 r. w Urzędzie Gminy Świdnica. Uwagi do prognozy środowiskowej mogą być ponadto składane ustnie do 

protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 

Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: alicja.m@gmina.swidnica.pl (w temacie wniosku należy wpisać 

„Prognoza do zmian planów miejscowych”). 

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Świdnica, złożone po upływie terminu 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. 

 

 

z upoważnienia Wójta 

Zbigniew Kanicki 

Zastępca Wójta 
 


