BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
www.bip.gorakalwaria.pl
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020.293 ze zm.), w związku art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Sobików - centrum, w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr XLIII/424/2017 z dnia 26
kwietnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Sobików – centrum.
Wyłożenie projektu planu nastąpi w dniach od 02.10.2020 r. do 22.10.2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, w pokoju nr 207, w godzinach pracy Urzędu a także ww. materiały będą
dostępne do wglądu na stronie bip.gorakalwaria.pl oraz www.gorakalwaria.pl
Granice sporządzenia planu:
AB – pn-zach granica wsi Sobików
BC - fragment osi dz. nr ew. 72/1 (dz. drogowa)
CD - fragment pd-wsch granicy dz. nr ew.78/16
DE - pd.-zach. granica dz. nr ew. 78/18
EF - pn.-zach. granica dz. nr ew. 80FG - fragment osi dz. nr ew.
262/2 (ul. Graniczna) z przejściem przez fragment dz. nr ew.
334/3 do osi dz. nr ew. 262/1 (ul. Sadowa) i dalej jej fragmentem
GA - granica pd-zach wsi Sobików

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. od godz. 15.00, w Ratuszu „Sali Ślubów”, przy Rynku im. Biskupa
Stefana Wierzbowskiego 1, w Górze Kalwarii.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2020 r.
Uwagi, należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, w formie papierowej lub elektronicznej
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy. Uwagi, w formie elektronicznej należy wnosić za pomocą: elektronicznej skrzynki pocztowej na platformie
e-Puap: /GoraKalwaria/skrytka oraz poczty email: umig@gorakalwaria.pl, kancelaria@gorakalwaria.pl
Uwagi, rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją „Dane osobowe” zawartą na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, bądź pod numerem tel. 22 736 38 26 (kontakt do powołanego
w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria inspektora danych osobowych).
Góra Kalwaria, dn. 25.09.2020 r.
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