Chorkówka, dnia 23.02.2011r.

WÓJT GMINY
CHORKÓWKA
znak: RIŚ-7322-1/10/4

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy
turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych „Draganowa XXIV”,
„Draganowa XXV” i „Kobylany XXVI” w gminie Chorkówka
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), art. 39, ust. 1 i art. 40 ustawy
z dnia 3 października 2008r. 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. zmianami) oraz uchwał Rady Gminy w Chorkówce Nr XLI/249/10, Nr
XLI/250/10 i Nr XLI/251/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.

ZAWIADAMIAM
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektów zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin
wiatrowych oraz otaczających je terenow rolnych:
1) w południowo – zachodniej części wsi Draganowa – plan pn. „Draganowa-XXIV”,
2) w wschodniej części wsi Draganowa – plan pn. „Draganowa-XXV”,
3) w północno-zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa – plan pn.
„Kobylany-XXVI”, w gminie Chorkówka
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca do 4 kwietnia 2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 30 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce o godz. 10 00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@chorkowka.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy w Chorkówce z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2011r.
Wójt Gminy Chorkówka

