
 

 

Chełm Śląski, dnia 25 listopada 2015 r 

 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy pod 

przebudowę gazociągu relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń na obszarze pomiędzy ul. Górnośląską, a rzeką Przemszą 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z 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 (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 

IV/24/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim – 

Szopienice – Tworzeń na obszarze pomiędzy ul. Górnośląską, a rzeką Przemszą, zawiadamiam o wyłożeniu do 

publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Granice projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przedstawione na załączniku 

graficznym do niniejszego obwieszczenia. 

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 8 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. w godzinach od 8
00 

do 14
00

 w 

siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, pokój nr 308. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. w sali nr 008 Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm 

Śląski, o godz. 12
30

. 

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie – w  Urzędzie Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 

Chełm Śląski lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, lub 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: sekretariat@chelmsl.pl (opatrzone bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 25 stycznia 2016 - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 

oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 

54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. 

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 25 stycznia 2016 w formie pisemnej do Wójta Gminy Chełm Śląski lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, na adres email: sekretariat@chelmsl.pl. 

 
 

Wójt Gminy Chełm Śląski 
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