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WóJTA GMINY GóRNo

o przystąpieniu do opracowania zmiany Nr 1 miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego 9miny Górno "Bęczków" i prognozy

oddziaĘwania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Bęczków"

Na podstawie ań, 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, aft. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko |Dz. U, z 2008 r. Nr 199, poz.

L?27 ze zm,|

zawiadamiam

o przystąpieniu do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego gminy Górno

"Sę.itO*" i prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu

zaiospodarowania przestrzennego gminy Górno "Bęczków", do której spoządzenia Rada Gminy w

Góinie pzystąpiła uchwałą xxlL64t2ot2 z dniia 24 maja 2012 r. w sprawie pżystąpienia do

spoządzenia zmiany Nr 1 mieiscowego planu'zagospodarowania pęestżennego gminy Górno

"Bęczków".

Pęedmiotem zmiany Nr 1miejscowego planu zagospodarowania pźestrzennego będą ustalenia, o

których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie

dostosowanym do wynikających potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszaru objętego

zmianą miójscowego planu zagospodarowania pżestźenne9o. Tereny objęte zmianą planu

zamieza się paeinaczyć na cele powiezchniowej eksploatacji złoża piasków i zabudowy

mieszkaniowej,

lnformuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentac,ią sprawy w siedzibie uzędu

Gminy w Górnie.

zainteresowani mogą składać uwagi iwnioski do wyżej wymienione,j prognozy oddziaływania na

środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibió Urzędu Gminy w Górnie, 26-008 Górno, Górno 169,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Unędu Gminy w GÓrnie, 26-008 GÓrno, Górno 169,

3, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich- 
uórpi".rnyń podpisem elektroniczńym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001

r. o'podpiŚie elektronicznym na adres: omina@oorno.pI

w terminie do dnia 10,08.2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot uwagi i

wniosku.

Pzedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Górno,


