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Wawrzeńczyce, dnia 3 kwietnia 2014 

G.6721.4.2014 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Igołomia  Wawrzeńczyce  
 

Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647 z 

późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z 

dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o 

drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce oraz prognozy 

oddziaływania na środowisko.  

Wyłożeniem zostaje objęty tekst projektu planu oraz  tereny oznaczone na załączniku 

graficznym do projektu planu, których sposób zagospodarowania przestrzennego uległ  

zmianie w wyniku rozpatrzenia złożonych uwag do projektu planu podczas pierwszego 

wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu. Lokalizacja i granice terenów objętych 

ponownym wyłożeniem znajduje się  w załączniku graficznym umieszczonym na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. 

  Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 

Wawrzeńczyce Nr 57, w terminie od 15.04.2014 r. do 16.05.2014 r., w godzinach od 8
00

 do 

12
00

. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24. 04.2014 r. 

w Urzędzie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, o godz. 11
00

. Osoby prawne i fizyczne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 

zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.  

 

Uwagi dotyczące przedmiotu wyłożenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy 

Igołomia - Wawrzeńczyce, Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 

Nr 57, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30.05.2014 r. 

 

 

 

       

 


