
Skoroszyce 18.10.2022r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie  art.  17  pkt  1  ustawy z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 – tekst jedn. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 – tekst

jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Skoroszyce:

1. Uchwały Nr XXIII/193/2021 z dnia 28 maja r. dla części obrębu m. Giełczyce;

2. Uchwały Nr XXIV/203/2021 z dnia 23 lipca r. dla części obrębu m. Brzeziny,

3. Uchwały Nr XXIV/204/2021 z dnia 23 lipca r. dla części obrębu m. Makowice;

4. Uchwały Nr XXIX/258/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. dla części obrębu m. Stary Grodków;

5. Uchwały Nr XXIX/257/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. dla części obrębu m. Sidzina;
w granicach określonych na załącznikach graficznym do w/w uchwał. 

Wyżej wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoroszyce pod

adresem  https://skoroszyce.pl/100-menu-tematyczne/626-uchwaly-rady-gminy.html#tresc.  Zainteresowani

mogą  zapoznać  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotowej  sprawy  oraz  składać  wnioski  do  wyżej

wymienionych planów miejscowych oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska.

Wnioski  i  uwagi  można  składać,  w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  10  listopada 2022 r.,

w  formie  korespondencyjnej  na  adres  Urzędu  Gminy  Skoroszyce,  ul. Powstańców Śl. 17, 48-320

Skoroszyce lub w formie elektronicznej,  na adres:  ug@skoroszyce.pl (bez konieczności  opatrywania ich

bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.)).

Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Skoroszyce.

Wójt Gminy Skoroszyce

Obwieszczenie wywieszono w terminie od 18 października 2022r. do10 listopada 2022r.:
 na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy,
 na sołeckiej tablicy ogłoszeń,
 na stronie BIP Urzędu.
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