OGŁOSZENIE
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji
zespołu elektrowni wiatrowych
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/46/2011 Rady
Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2011 r.
zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki
w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych, obejmującej sześć
obszarów granicach sołectw: śytniów, Jelonki, Cieciułów, Mostki, Jaworzno, Julianpol,
Jaworek, Bobrowa i Bugaj,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 16 maja do 19 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 6 w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, sala narad,
I piętro, o godz. 1330.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany
planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi.
Uwagi naleŜy składać na piśmie do Wójta Gminy Rudniki z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2012 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39, 40, 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.
z późn. zm.) informuję, Ŝe:
− moŜliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany planu
w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 6 – parter,
− do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie
do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
− uwagi i wnioski naleŜy składać do Wójta Gminy Rudniki w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 lipca 2012 r.,
− uwagi lub wnioski złoŜone po upływie wyŜej podanego terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

