
 

Będzino, dnia 13 czerwca 2016 r. 
PP.6721.1.2014 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino 
dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), oraz na podstawie  
art. 39 ust. 1 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: 
Dobrzyca, Smolne i Strzepowo, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Będzino 
Nr XLIII/304/14 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino dla obszarów 
położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.06.2016 r. do 13.07.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Będzino w godz. od 800 do 1400. 

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich 
zagospodarowania a także dokonanie ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 12.07.2016 r.  w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie, Będzino 21, 
o godz. 1000. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, do Wójta Gminy Będzino z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2016 r. Zgodnie z 
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako złożone 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 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 
r. poz. 262, z późn. zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  
w rozumieniu przepisów ww. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Będzino. 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej 
sprawie prowadzone. 
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