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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1.

Na  podstawie  art.  17  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,  poz. 717, z późniejszymi 
zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce - Leszczynach 
Uchwały  Nr  XVIII/196/12  z  dnia  27  stycznia  2012  roku  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy i  Miasta 
Czerwionka - Leszczyny dla obszaru położonego  w rejonie ulic Wolności, Palowickiej,  
granicy  sołectwa  Bełk  oraz  autostrady  A1.  Zainteresowani  mogą  składać  wnioski 
dotyczące terenów objętych ww. planem zagospodarowania przestrzennego w formie 
pisemnej do dnia 05 lipca  2012 roku,  na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - 
Leszczyny ul. Parkowa 9, 44 - 230 Czerwionka - Leszczyny.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy,  przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art.  39, art.  40 oraz w związku z art.  46 pkt 1, art.  50 ustawy z dnia 
3  października  2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko  (Dz.  U.  z  2008  r.  Nr  199,  poz.  1227,  z  późniejszymi  zmianami), 
zawiadamiam  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  -  Leszczyny  dla  obszaru  położonego 
w rejonie ulic  Wolności,  Palowickiej,  granicy sołectwa Bełk  oraz  autostrady A1 oraz 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w związku  z  podjęciem przez  Radę  Miejską  w  Czerwionce  -  Leszczynach  Uchwały 
Nr XVIII/196/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  dla  obszaru  położonego  w  rejonie  ulic  Wolności,  Palowickiej,  granicy 
sołectwa Bełk oraz autostrady A1.
Z niezbędną dokumentacją sprawy tj. ekofizjografią, uchwałą o przystąpieniu, gminnym 
programem  ochrony  środowiska  itp.,  można  zapoznać się  w  Wydziale  Planowania 
Przestrzennego   Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  -  Leszczyny  ul.   Parkowa  9, 
44 - 230 Czerwionka - Leszczyny.
Stosownie  do  art.  39  ust.1,  pkt  4,  art.  40,  w związku  z  art.  54,  ust.  3  ww.  ustawy 
zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej,  bez  konieczności  opatrywania  ich 
bezpiecznym  podpisem,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  18  września  2001  roku 
o podpisie elektronicznym do dnia  05 lipca 2012 roku, na adres: Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka - Leszczyny ul. Parkowa 9, 44 - 230 Czerwionka -Leszczyny.
e_mail; ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Wniosek,  uwaga  powinna  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka - Leszczyny.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
mgr Wiesław Janiszewski
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