Gorzów Śląski, dnia 17 stycznia 2014 r.

(pieczęć Burmistrza)

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i wsi Jamy.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Gorzowie Śląskim Uchwały Nr XXVIII/213/2013 z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy.
Obszar objęty ww. planem przedstawiony jest na załącznikach graficznych do uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w
Gorzowie Śląskim.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska
Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 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 na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu
wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie
Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, w godzinach pracy urzędu.
Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy
składać do Burmistrza Gorzowa Śląskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego
2014 r. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy wnioski mogą być wnoszone na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego.
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