Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Mogielnicy uchwały nr XV/69/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mogielnica.
Studium sporządza się w granicach administracyjnych gminy Mogielnica. Przedmiotem
studium będą zagadnienia wynikające z art. 10 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zainteresowane organa administracji państwowej, jednostki organizacyjne, organizacje,
osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica, Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica (sekretariat) w terminie do
dnia 20 listopada 2015r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot

wniosku

oraz

oznaczenie

nieruchomości,

której

dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam

o

przystąpieniu

do

sporządzania

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą
składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica,
Plac Rynek 1,

05-640 Mogielnica , bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z
dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn.
zm.) na adres e-mail: gmina@mogielnica .pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu
wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w
terminie do dnia 20 listopada 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Mogielnicy.
Informacje dotyczące studium i procedury jego sporządzania dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica: www.mogielnica.pl
Burmistrz Gminy i Miasta
Mogielnica

