
• WÓJT GMINY PAWŁOWICE 

Pawłowice, dnia 05 stycznia 2015 r. 

OBWJ:ESZCZENJ:E 
o wyłoi:eniu do publicznego wglądu projektu miejscowego ph!mu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice yt gminie 
Pawłowice. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) w zwjązku z art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagdspodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochrortie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130 poz. 871), art. 54 ust. 2 i ust. 3 t,istawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochrpnie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis~o (j.t. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/394/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 
20 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice 
zawiadamiam o wyłoi:eniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie 
Pawłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego 
projektu w dniach od 29 stycznia 2015 r. do 27 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pok. 1.14 w poniedziałki, 
środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki w godzinach od 7.30 do 
17.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. w Domu Strai:aka w Pielgrzymowicach przy 
ul. Zebrzydowickiej 14, o godz. 15.30. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r. 

Projekt przedmiotowego m1e1scowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Pawłowice https://bip.gwpawlowice.finn.pl w zakładce: Prawo/ Zagospodarowanie 
przestrzenne /Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13 marca 2015 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pawłowice. 

~ 
Franciszek Dziendziel 
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