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Kłodawa, 30 lipca 2013 r.

  

OBWIESZCZENIE
 BURMISTRZA KŁODAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa

  

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa (obejmującej obszar miasta i
gminy Kłodawa w granicach administracyjnych).

  

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do
publicznego wglądu w dniach od 6 sierpnia 2013 r. do 4 września 2013 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w pok. nr 21 w godzinach pracy
Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie pod adresem:
http://www.bip.klodawa.wlkp.pl/.

  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8
sierpnia 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w sali
konferencyjnej nr 19 o godzinie 11.00.

  

Zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące zmiany Studium.

  

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłodawy na
adres Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013 r.
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Jednocześnie na podstawie 30, 39 i 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.) do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane uwagi w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013 r.

  

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

  

1)   w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650
Kłodawa;

  

2)  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie;

  

3)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym na adres:  urzad@klodawa.wlkp.pl.

  

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz
przedmiot uwagi. 

  

  

  

Burmistrz Kłodawy

  

                                                                                                                             /-/ Robert
Olejniczak
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