OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Przemków
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz.
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24 poz. 124) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Przemkowie uchwały nr XXIII/161/08 z dnia 09 września 2008 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Przemków oraz uchwały Nr XXXIX/260/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim
w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków w terminie do 10 maja 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 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 ze zm.) wszczęto przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionej zmiany
studium wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko. Informuję o możliwościach składania wniosków, zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie,
ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków.
Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy, informuję, że każdy może złożyć
wnioski. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Przemkowa. Wnioski należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2010 r.
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