
Wójt Gminy Chełm Śląski Chełm Śląski, dnia 16.11.2016r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXII/161/2009 
Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 25 września 2009r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie 
ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dziećkowice

Na  podstawie  art.  17  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2016r.  poz.  778  
z  późn.  zm.)  zawiadamiam  o  podjęciu  przez  Radę  Gminy  Chełm  Śląski  Uchwały  
Nr  XX/115/2016  z  dnia  30  sierpnia  2016r. w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 
zmiany  uchwały  Nr  XXXII/161/2009  Rady  Gminy  w  Chełmie  Śląskim  z  dnia  
25  września  2009r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuże,  Gamrot,  Chełmska i  Zbiornika 
Dziećkowice.

Jednocześnie wyjaśniam, że zmiana jaka zostanie wprowadzona polegała będzie 
wyłącznie  na  wprowadzeniu  zapisów  umożliwiających  wykonanie  zabezpieczeń 
istniejących cieków i zbiorników wodnych w związki z występującymi szkodami górniczymi 
– zadanie p.n. „Budowa i przebudowa obwałowań cieku Imielinka oraz zabezpieczeń i 
obwałowania zbiornika Dziećkowice wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  wyżej  wymienionej  zmiany  planu 
miejscowego.  Wnioski  należy  składać  na  piśmie  w  Urzędzie  Gminy  Chełm  Śląski,  
ul.  Konarskiego 2,  41 – 403 Chełm Śląski,  w terminie do dnia:  07.12.2016r.  Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art.  39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji  o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 353 z 
późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko do zmiany uchwały Nr XXXII/161/2009 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z 
dnia  25  września  2009r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuże,  Gamrot,  Chełmska i  Zbiornika 
Dziećkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy w Urzędzie Gminy 
Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41 – 403 Chełm Śląski, w terminie do dnia 07.12.2016r. 
ustnie  do  protokołu,  bądź  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez 
konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektroniczny  na  adres  email: 
ugchelmsl@poczta.fm lub sekretariat@chelmsl.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Jednocześnie wyjaśniam, że składane wnioski do ww. prognozy mogą pozostać bez 
rozpatrzenia  z  racji  wystąpienia  do  właściwych  organów  o  zgodę  na  odstąpienie  od 
konieczności sporządzania prognozy.

WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI


