
Będzino, dnia  15 maja  2015 r. 
PP.6720.1.2.2014 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BĘDZINO 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 
dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, 

Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo. 
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), uchwały Rady Gminy w Będzinie  
Nr XL/284/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku  
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) 

 
zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach 
ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8.06.2015 r. do 30.06.2015 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, w pokoju nr 3 w godz. od 800 do 1400. 
Przedmiotem zmiany studium jest określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy 
 w częściach obrębów ewidencyjnych Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, 
Strachomino i Strzepowo oraz zmian w przeznaczeniu terenów a także dokonanie ustaleń 
wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.06.2015 r.  
w sali widowiskowej  Domu Kultury w Będzinie, Będzino 21, o godz. 1200. 

 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku  

z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
zmiany studium. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Będzino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2015 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Będzino. 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest  

w tej sprawie prowadzone. 
 

 
. 


