OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CISNA
o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” W GMINIE CISNA
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.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/196/2010 Rady Gminy w Cisnej z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA
1/2005” w gminie Cisna

zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” W GMINIE CISNA
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
w dniach od 14 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu
Zmiana planu miejscowego dotyczy zmiany przeznaczenia działek o numerach: 768/14,
293/25, 187/1, 187/2, 762/7, 269/1 w granicach zmiany planu oraz zmiany zapisów
dotyczących zasad zagospodarowania terenów dla całego obszaru objętego planem
miejscowym wynikających z ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i zmiany
parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu
oznaczonego symbolem UT4.
DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY PLANU
MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 25 LISTOPADA 2011 R.
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY CISNA, POKÓJ NR 12 O GODZ. 10.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cisna; 38-607 Cisna z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2011 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Cisna.

Renata Szczepańska
Wójt Gminy Cisna

