
WÓJT GMINY
   OLEŚNICA

Oleśnica, dnia 19 lipca 2013 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Oleśnica  wraz  z  prognozą 
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.  11 pkt.  10 ustawy z dnia  27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  /Dz.  U.  Nr  80  z  2003  r.  poz.  717  z  późn.  zm./,  art.  54  w  związku  z  art.  39  
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. 
zmianami/ oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Oleśnica nr 98/XII/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  nr  3  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica i uchwały  Rady Gminy Oleśnica nr 153/XXIV/12 
z dnia 26 września  2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/XII/12  

Informuję , że
1) projekt  zmiany nr 3 studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
Gminy Oleśnica  jest objęty strategiczną oceną oddziaływania  na środowisko
2) dane  o  powyższym  projekcie  oraz  o  prognozie  jego  oddziaływania  na  środowisko  są 
zamieszczone  w  publicznie  dostępnym  w  Urzędzie  Gminy  Oleśnica  wykazie  danych  o 
dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, a także 

podaję do publicznej wiadomości oraz zawiadamiam
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  nr  3  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy Oleśnica  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem  zmiany  nr  3  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
Gminy Oleśnica jest zmiana zagospodarowania polegająca na przeznaczeniu działek o nr  ewid. 50/1, 
50/2, 50/3 w miejscowości Strzelce oraz działek o nr ewid. 322 i 325/2 w miejscowości Brody dla 
potrzeb wydobycia kopalin pospolitych .
Projekt studium wraz z prognozą  będzie wyłożony  w dniach od   30 lipca 2013r. do  20 sierpnia  
2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy  w pok. nr 5 w godz. od 700 do 15 00 oraz opublikowany w tym 
samym  czasie  na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy:  www.gminaolesnica.pl, 
www.bip.gminaolesnica.pl 
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  nr  3   studium uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy   rozwiązaniami  odbędzie  się  w  dniu   5  sierpnia  2013
w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica  pok. nr 5
o godz. 1300

Zgodnie  z  art.  11 pkt  11   ustawy,  każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte  w projekcie  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  może wnieść uwagi dotyczące projektu 
studium .
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości  której  uwaga  dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 września 2013r.
Uwagi mogą być wnoszone również  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Oleśnica.
O sposobie rozpatrzenia  nieuwzględnionych uwag rozstrzyga Rada Gminy Oleśnica.

    Wójt 
      mgr Leszek Juda
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