Znak sprawy: GKM.6722.1.2017

Budzyń, dnia 15 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUDZYŃ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
iy rejonie uL Dworcowej iy Budzyniu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie przepisów art. 17p 9 ustawy z dnia 27 mama 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesflzenny”m
(Dz. U. z 2017 roku, poi 1073 z późn. zm.) omz nr XXyIW233!2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budzyń
ul.

Dworcowej,

zawiadamiam o

wyłożeniu do publicznego

zagospodarowania przestrzennego Budzyń

—

wglądu pmjektu

miejscowego

rejon

—

planu

rejon ul. Dworcowej, obejmującego obszar działki oznaczonej

numerem ewidencyjnym 2201 w obrębie Budzyń

—

iy

dniach od 22 czerwca 2018 roku do 20 lipca 2018 nku

w siedzibie Urzędu Gminy w Budzyniu, ul. Przemysłowa IM. 64-840 Budzyń. (I piętro

—

pok nr 105)—w godzinach

pracy urzedu,
Dyskusja

publiczna

29 czerwca 2018

nad

przyjętymi

w

prqjekcie

rok-u w Urzędzie Gminy w

planu
Budzyniu.

miejscowego
ul.

rozwiązaniami

Przemyslowa

16A.

odbędzie

64-840

się

Budzyń.

(parter pok. 021). o godzinie 14.30.
Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy, każdy, to kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Budzyii z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adru, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia
2018 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrz)mki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów italizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1)

opatrzone ktyahEkowanym podpisem elektronicznym albo

2)

opatrzone podpisem potwierdzonym proEłem zaufanym ePUAP.
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Otrzymują:
I. Tablica ogloszeń:
Urząd Gminy Budzyń.
2. Strona internelowa Urzędu Gminy Budzyń:
www.hudzyn.pI—
BlP (obwieszczeniu)
3. Ala.
—

