
 

 

 

Kołaczyce, dnia 14 sierpnia 2012 r. 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  
o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowościach  

Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 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 (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr LIII/306/2010 z dnia 27 sierpnia 

2010 r., zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, 

Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24 sierpnia do 14 września 2012 r. (z wyjątkiem sobót  

i niedziel), w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 6. 

Ponowne wyłożenie dotyczy obszarów, w których dokonano zmian w wyniku 

uwzględnienia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu wraz  

z prognozą. Obszary podlegające ponownemu wyłożeniu zostały zaznaczone na załączniku 

graficznym zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oraz na stronie 

internetowej www.kolaczyce.itl.pl 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  

10 września 2012 r. o godz. 10
00

, w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, pok. nr 6. 

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby 

prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi do projektu planu. 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Kołaczyc lub drogą pocztową na 

adres: Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce, w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 28 września 2012 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 

i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Jednocześnie informuję, że 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 w/w planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 

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

publicznego wglądu. 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 28 września 2012 r. w formie pisemnej do Burmistrza Kołaczyc, ustnie do protokołu 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email:zofia.szczepanska@kolaczyce.itl.pl  

 

 

 

 

Burmistrz Kołaczyc 
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ZAŁĄCZNIK DO OBWIESZCZENIA BURMISTRZA KOŁACZYC w sprawie powtórnego wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce w miejscowościach 
Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 obszary podlegające ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu 

 

 


