WOJT GMINY SULOW

powz^St^e

Suttw, dnia 07.03.2022,

tel. 084 682 62 02, fax 084 682 62 27
OBWIESZCZENIE

o przystapieniu do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Sulow
dla fragmentow obrebow: Dcszkowice I, Deszkowice II, Kulikow, Kolonia Rozlopy, Kolonia Kaweczyn, Michalow, Michalow PGR,
Rozlopy, Sasiadka, Sulowiec, Sulow, Sulowek, Tworyczow i Zrebce.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z pozn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1, w zwiazku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z pozn. zm.) zawiadamiam o podjeciu przez
Rade; Gminy Sulow uchwaly Nr XXXI/196/2021 z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Sulow dla fragmentow obrebow: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulikow, Kolonia Rozlopy, Kolonia
Kaweczyn, Michalow, Michalow PGR, Rozlopy, Sqsiadka, Sulowiec, Sulow, Sulowek, Tworyczow i Zrebc, zmienionej uchwala Nr XXXVI/231/2022 Rady
Gminy Sulow z dnia 16 lutego 2022 r.
Zainteresowani moga^ skladac wnioski do ww. zmiany Studium na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udoslepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
Wnioski i uwagi nalezy skladac w formie papierowej w siedzibie Urzedu Gminy Sulow, Sulow 63, 22-448 Sulow, lub w formie elektronicznej na
adres e-mail ug@sulow.pl w terminie 21 dni od daty ukazania si$ ogioszenia. Wniosek powinien zawierac nazwisko, imi§9 nazwe. i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomosci, ktorej dotyczy. Organem rozpatrujacym zlozone wnioski i uwagi jest Wojt Gminy Suiow.
Wzgl^dem ww. projektu zmiany Studium zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania na srodowisko. Przy czym dla tego projektu zmiany
Studium nie b^dzie prowadzone post^powanie w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
Informuje jednoczesnie, ze informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urz^dzie Gminy Sulow zostala zamieszczona na tablicy ogloszefi Urzedu
oraz pod linkiem: http://bip.sulow.pl/ochrona-danych-osobowych.html.

wojtTc-ivmny

Leoibwiak

