Książ Wlkp., 2 października 2014 r.
G.6720.1.2014
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Książ Wlkp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Książu Wlkp. uchwały Nr XLV/297/2014 z dnia
29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zakres zmian obejmuje teren położony
w rejonie Jeziora Jarosławskiego.
Przedmiotem sporządzenia zmiany Studium jest obszar położony w obrębie
Jarosławki, w rejonie Jeziora Jarosławskiego, w celu zmiany kierunku zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej i zagrodowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące powyższej zmiany Studium wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
w terminie do dnia 31 października 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Zgodnie z art. 40 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Książa Wlkp.
Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak

Załącznik do Uchwały Nr XLV/297/ 2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 września 2014 r.

