Wójt Gminy Chełm Śląski

Chełm Śląski, dnia 3.09.2020 r.

Nr GG-IV.6722.9.2019

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami
Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część A wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr VI/32/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 marca 2019 r., zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną,
Gamrot i granicą Gminy – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w
dniach od 11 września 2020 r. do 9 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm
Śląski, ul. Konarskiego 2, 41 – 403 Chełm Śląski, hol– parter urzędu w godzinach pracy
urzędu.
Projekt planu będzie w tym okresie również udostępniony na stronie internetowej
Urzędu Gminy Chełm Śląski (http://www.chelmsl.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.chelmsl.pl/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 5 października 2020 r. o godzinie 11.00 w budynku przy ul. Śląska 11, 41 – 403
Chełm Śląski (budynek organistówki, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41 – 403
Chełm Śląski, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo
siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 23 października 2020 r.
Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email:
sekretariat@chelmsl.pl.
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Stanisław Jagoda

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja
2016 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm Śląski pod adresem:
http://www.chelmsl.pl/ochrona-danych-osobowych?highlight=WyJyb2RvIl0=

