
Skoroszyce dnia 18.12.2017r. 
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY SKOROSZYCE  

 
o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obr ębu Makowice – cz ęść 2 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 
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 (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 - tekst jednolity z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice – część 2, wraz        
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018  r.,      
w siedzibie Urzędu Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, pokój nr 11, od 
poniedziałek do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, 
odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 1300, w siedzibie Urzędu Gminy Skoroszyce, 
ul. Powstańców Śl. 17, sala 12. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skoroszyce 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 r. 

Zgodnie z art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku   
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym               
z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można 
składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres nieruchomosci@skoroszyce.pl , do dnia 9 lutego 
2018 r. 

Wójt Gminy Skoroszyce 

 

 

 

 

 
Obwieszczenie wywieszono w terminie 18 grudnia 2017r. do dnia 9 lutego 2018r., 
• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy,  
• w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 


