
Chełm Śląski; 21 listopada 2013r.
Wójt Gminy Chełm Śląski

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic 
Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn.  
zm.), art. 21 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Radę Gminy Chełm Śląski Uchwały Nr XXVI/158/2013 z  
dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej,  
Górnośląskiej i Zakole wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  29.11.2013r do  03.01.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. 
Konarskiego 2,  41 – 403 Chełm Śląski,  w godzinach pracy Urzędu,  pok.  nr  311  nastąpi  wyłożenie  projektu w/w planu wraz z prognozą  oddziaływania na 
środowisko

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski, 
ul. Konarskiego 2, 41 – 403 Chełm Śląski, pok. nr 008, o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chełm Śląski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,  
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2014r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 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 (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być  
wnoszone w formie:
• pisemnej na adres: Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41 – 403 Chełm Śląski,
• ustnie do protokołu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: ugchelmsl@poczta.fm
w terminie do dnia 17.01.2014r.

Wniosek powinien zawierać  nazwisko i  imię,  nazwę i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku oraz  oznaczenie  nieruchomości  (załącznik  graficzny -  mapa  
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.


