
 

Gołuchów, dnia 28.02.2019 r.   

RG-P.6721.2.27.2016    

 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Gołuchów 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 

Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej” 

 
Na  podstawie art.  17  pkt  9  ustawy  z  dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), art. 54 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 (tekst jednolity 

Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Gołuchów XXI/210/2016 z dnia 

28.10.2016 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy 

Lotniczej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.03.2019 r. do 12.04.2019 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie w godz. od 7.30 do 15.30.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.04.2019 

r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie o godz. 12.00. 

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy  z  dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) każdy, kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gołuchów z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz.1000,1544 i 

1669): 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) opatrzone podpisem zaufanym. 

Uwagi i wnioski składać mogą osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został w Biuletynie 

InformacjiPublicznej pod adresemhttp://bip.goluchow.pl/wiadomosci/5659/wiadomosc/459579/oglosz

enie_o__ponownym_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_ 

Zgodnie z art 39 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 

(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zmianami) informuję, że w ramach prowadzonej 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do wyłożonego projektu planu, zainteresowani 

mogą składać uwagi i wnioski w wyżej określonym terminie tj. do 29.04.2019 r. Zainteresowani mogą 

składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres 

gmina@goluchow.pl z dopiskiem "plan/prognoza /Kościelna Wieś ". Przedłożone uwagi i wnioski 

rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Gołuchów. Wnioski złożone po upływie w/w terminu 

pozostaną bez rozpatrzenia. 
 

Wójt Gminy Gołuchów 

/-/ Marek Zdunek 
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