Jasień, dnia 09 stycznia 2012 roku

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA JASIEŃ
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłoŜeniu do
publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jasień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 stycznia 2012 roku do 15
lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, 68 – 320 Jasień, ul. XX Lecia 20, w pokoju nr
212 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 lutego
2012 roku w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu, 68 – 320 Jasień, ul. Armii
Krajowej 2, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi naleŜy składać na piśmie do
Burmistrza Miasta Jasień z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2012
roku.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 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. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o moŜliwości zapoznania się z
dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium oraz projektu zmiany studium,
zamieszczonymi w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie, w terminie i miejscu podanym powyŜej.

Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 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. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późniejszymi zmianami) do wyŜej wymienionej dokumentacji
naleŜy składać do dnia 02 marca 2012 roku:
1. na piśmie na adres: Urząd Miejski, ul. XX Lecia 20, 68 – 320 Jasień, lub:
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Uwaga do studium” na adres: um@jasien.com.pl, lub:
3. osobiście do protokołu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, 68 – 320 Jasień, ul. XX Lecia 20, w pokoju nr
212.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jasień.

Burmistrz Miasta Jasień

