
Dąbrowa Zielona, dnia t0-04-2018r.

OBWIES,ZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospoda rowa nia przestrzen nego

Na Podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
, i zagospodarowaniu przestrzennym fit. Dz. U. z 2al7r., poz. Io73 z pÓźnieiszymi
zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o Środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiŚka oraz
o ocenach oddziaĘwania na Środowisko (jt. Dz. U, z 2Ot7r., poz. t4a5 z późniejszymi
zmianami)

zawiadamiam

o Podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Zielona UchwaĘ Nr XXXIX/267/2}LB z dnia 27marca 2018 r, W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagosPodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie oąbrowa Żielona, w
miejscowoŚci Święta Anna, którego granice określone-zostJły na m-apie stanowiącej
załącznik graficzny do ww. uchwały.

Przedmiot projektu dokumentu określony został w Uchwale Nr XXXIX/267/2oL8 z dnia 27
marca 2018 r.

Uchwała dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej
Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona pod adresem: http://www.bip.dabrowazielóna.pll oraŹ
w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Żielona,
pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek, środa, czwaftek - 7.3O - 15.30,
wtorek*7.30*17.0OI
piątek -7.30 * 14.00.

Zainteresowani mogą składaĆ wnioski do projektu wyżej wymienionego planu miejscowego
oraz W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składić
na piŚmie, kierując je do WÓjta Gminy Dąbrowa Zielona, na ww, adres siedziby Urzędu
Gminy Dąbrowa Zielona, a ponadto zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o
Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na Środowisko, w terminie do dnia 4 maia 2O18r.

Wniosek powinien zawieraĆ nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któĘ dotyczy.

Organem właŚciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa Zielona,
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