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OGTOSZENIE

o wyloieniu do publicznego wglqdu projektu Zmiany nr 3 Studium uwarunkowafi

i kierunk6w zagospodarowania przestrzenneto Gminy Pietrowice Wielkie

'I GtvllN yot ICE WIELKIE

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaSospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w zwiqzku z art. 54 ust. 2

ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnieniu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale

spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 6rodowisko (tekst jednolity

Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z p6in. zm.), zawiadamiam o wyloieniu do publicznego wgladu proiektu

Zmiany nr 3 Studium uwarunkowai ikierunk6w zagospodarowania przestrzenneEo Gminy

Pietrowice Wielkie w dniach: od 22 stycznia 2019 r, do 12 lutego 2019 r., w siedzibie Urzqdu Gminy

w Pietrowicach Wielkich ul. Szkolna 5, w godzinach od 9.m do 14.m.

Dyskusla publiczna nad przyjqtymi w projekcie zmiany nr 3 Studium rozwiazaniami odbqdzie

siq w dniu 12 lutego 2019 r, w siedzibie Urzqdu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5,

o godzinie 14@.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospoda rowa niu przestrzennym, osoby

prawne ifizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowo6ci prawnej mogq wnosii
uwagi do projektu Zmiany Nr 3 Studium.

Uwagi do pro,ektu Zmiany nr 3 Studium naleiy wnosii do W6jta Gminy Pietrowice Wielkie

na zasadach okreilonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2019 r. wlqcznie.

Jednocze5nie informujq, 2e zgodnie z art.46 pkt. l oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostqpnianiu

informacji o 5rodowisku i jego ochronle, udziale spoleczeistwa w ochronie (rodowiska oraz

oocenach oddzialywania na Srodowisko, projekt ww. zmlany nr 3 Studium podlega strategicznej

ocenie oddziatywania na Srodowisko, z zapewnieniem mo2liwoici udzialu spoleczenstwa w okresie
jego wylo2enia do publicznego wglqdu.

Uwagi do strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko mogq byi wnoszone w terminie
do dnia 5 mar€a 2019 r. wlqcznie, w formie pisemnej do W6jta Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna

5, 47 -48O Pietrowice Wielkie, ustnie do protokolu lub za pomocq 6rodk6w komunikacji

elektronicznej, na adres email: planowanie@pietrowicewielkie.ol bez koniecznoici opatrywania

ich bezpiecznym podpisem, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeSnia 2001 r. o podpisie

elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,

oznaczenla nieruchomo6ci, kt6rej uwaga dotyczy.

Organem wlaSciwym do rozpatrzenia uwag bqdzie W6it Gminy Pietrowice Wielkie.


