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OBWIESZC.ZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta
Czenrionka - Leszczyny

o przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu pzestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. U7 z p62n. zm.)
zawiadamiam o podjqciu przez Radq Miejskq w Czenrion@ - Leszczynach uchwaly
Nr )fifV/290112 z dnia 14 wze6nia 2012 r. zmienionej uchwalq Nr XXVlll/364/13
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie pzystqpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny dla
obszaru polo2onego w Palowicach. Zainteresowani mogq sktadad wnioski do
wy2ei urymienionego planu miejscowego. Wnioski nale2y sklada6 na pi6mie na adres
Uzqdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9,4-230 Czenrionka-
Leszczyny do dnia 09 slerpnia 2013 r.
Wniosek powinien zawierad naaarisko, imiq, naanvq i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoSci, kt6rej dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust.l pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 199
poz. 1277 z p62n. zm.) zawiadamia siq o pzystqpieniu do strategicznej prognozy
oddzlalnranla na 6rodowlsko mlejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gmlny I Miasta Gzelwionka-Leszczyny dla obszaru pololonego
w Palowlcach.
W zwiqzku z powy2szym zainteresowani mogq skladad wnioski na piSmie na adres
Urzgdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 4y''-230 Czerwionka-
Leszczyny, ustnie do protokolu , bqd2 za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej
na adres ua.n@czemionka-leszczny.com.pl bez konieczno6ci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 09 sierpnia 2013 r.
Wniosek powinien zawiera6 naalisko, imiq, nazwq iadres wnioskodawcy, przedmiot
wn iosku oraz oznaczenie nieruchomoSci, kt6rej dotyczy.

Burmlstrz Gminy I Miasta
Gzerwlonka-Leszczyny

lMeslaw Janlszewskl
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