
WOjt Grniny
42-265 Dąbrowa Zielana

pow. częstochowski
woj. śląskie

Dąbrowa Zielona, dnia 01.02.2017r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wgIądu projektu miei§cowego planu

zagospoda rowa n ia pizestrzen nego d la wydzielonych obsza rółv_ PołożonYch
w |mińie Dąbrowa Żielona, w mieiscowościach: Soborzyce, CieIętniki i LiPie 

.

Na podstawieart. 17 pkt9 i11 ustawyzdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2O!6r., poz. 778 z 96żn, lm,), a takze
na iodstawie Uchwał Nr X/57l15 Rioy cminy Dąbrowa Zielona z dnia 25 sierpnia 2Ot5 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów
połózonych w gminió Dąbrowa Zielona, w miejscowościach: Soborzyce, Cielętniki i LiPie,
w dniach od 09.02.2olir. do 10.03.2o!7r., w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Plac
KoŚciuszki 3L,42-265 Dąbrowa Zielona, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek - 7.3O - 15.30,
wtorek - 7.3O - t7.0O,
piątek -7.3O - 14.00,

, oraz na sironie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona
pod ad resem : http ://www. bi p.da browazielona. pll

Dyskusja puoiicŻna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie Śię w dniu 07.o3.2o17r. w sledzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Pokój nr 5
o godz. 12.00.

Zgodnie zalt.lB ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu
p.=eŚtr.ennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
moze wnieśĆ uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawY,

kierując je do Wójta Gmińy Dąbrowa Zielona, na adres Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Plac
xościuŚz-ti 3L, 4Ź-265 Dąbrowb Zielona, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki

organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomoŚci, której uwa9a dotyczY.
Uńagi nalezy wnosić po zakończeniu okresu wyłozenia projektu do publicznego wglądu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017r.
Organem właŚciwym do rozpatrzenia uwag jest WÓjt Gminy Dąbrowa Zielona.

Na podstawie art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostęPnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz
o ocenach oddziaływania- ńa środowisko (jt. Dz.U. z2OL6 r., poz. 353 zPÓŻn. zm.),
odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko projektu

ww. planu miejscowego.


