
Chlewiska, dnia 25.04.2018 r. 

Znak:RR.6722.8.2.09.18 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Chlewiska 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury 

sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny – etap I 

 

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

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 03 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 

ze zm.) oraz uchwały Nr IX/46/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

sportu i rekreacji w sołectwach: Budki i Leszczyny zmienionej uchwałą Nr XIII/65/12 Rady Gminy 

Chlewiska z dnia 30 listopada 2012 r. i uchwałą Nr I/7/18 Rady Gminy Chlewiska z dnia 15 stycznia 

2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i 

Leszczyny – etap I.  

 Projekt I etapu planu obejmuje część działek nr ewid. 116, 117, 118, 119, 120 oraz działki nr 

ewid. 121, 122, 123 w sołectwie Leszczyny oraz działki nr ewid. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/1, 

85/2, 86/1, 86/2, 87 i część działek nr ewid. 1 i 93 w sołectwie Budki. 

Projekt ww. I etapu planu miejscowego z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w 

dniach od 07.05.2018 r. do 28.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska w godz. 8.30 – 15.30 

oraz na stronie internetowej: www.chlewiska.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. I etapu planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 8.05.2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr  3  Urzędu Gminy Chlewiska przy 

ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Wójta 

Gminy Chlewiska na adres: Urząd Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie: 

 pisemnej na adres: Urząd Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska 

 ustnie do protokołu 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: rolnictwo@chlewiska.pl, bez 

konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 r. 

 

 

 

/Wójt Gminy Chlewiska/ 
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