OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) ze zm.), oraz art. 39 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 (Dz. U. Nr
199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koźminie Wlkp. uchwały
nr XXI/142/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. oraz
prognozy oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie terenów na cele powierzchniowej
eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Szymanów.
Z niezbędną dokumentacją sprawy moŜna się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski naleŜy składać na
piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin
Wlkp. w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko uwagi i wnioski moŜna składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
k.marciniak@kozminwlkp.pl
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy.
Koźmin Wlkp., dnia 28.11.2012r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski

