
Gryfów Śląski, 11 grudnia 2009r. 
 
 

 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski 

 
 
 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 
października 2009r. 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) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy gryfów Śląski w zakresie obejmującym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN 
500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów w dniach od 28 grudnia 2009r. do 9 lutego 2010 r. w 
siedzibie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w godzinach pracy urzędu.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu: 05 lutego 2010 r. o godzinie 11.00.  
 
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą składać: 
1) uwagi, o których mowa w art.  11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, 
2) uwagi z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 

do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski , Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2010 r. 

 
 
 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w dniach 12 grudnia 2009 r. – 04 marca 2010 r. 


