Będzino, dnia 07 maja 2015r.
PP.6727.1.2011
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 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. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)
oraz zgodnie z uchwałą Nr X/80/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 września 2011r. oraz uchwałą Nr
XXXIII/224/13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 września 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb
lokalizacji farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 19 maja 2015r. do 09 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie,
76-037 Będzino 19, w pokoju nr 2 w godz. od 8.00 do 14.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
28 maja 2015r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie, Będzino 21, o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2015r. :
1) w formie pisemnej, na adres Wójt Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19;
2) jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 oraz z 2014r. poz. 1662) lub
 opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114) lub
 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Będzino

