
oGŁoSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Stobiecko Szlacheckie.

Na podstawie art. 17 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 t.' poz. 647 z p źn. zm.) zawiadamiam

o podjęciu przęz Radę Gminy Ładzice uchwały Nr XXXIXl88/14 z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla części miej scowości Stobiecko Szlacheckie.

obszar objęty ww. planem przedstawiony jest na załączniku graficznym do uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy w Ładzicach
orM na stronie internętowej : www.bip. ladzice.pl.

Zainteresowani mogą składa wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski
naleŻy składa na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ładzicach, ul. Wyzwolenia 36,

97-56l Ładzice w terminie do dnia 14 lipca 2014 r. Wniosek powinien zawięrać, nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku otaz oznaczenie nieruchomości, kt rej

dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. l ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeristwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. t235 z p żn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu
wymagaj ącego udziału społecze stwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Ładzicach, ul.
Wyzwolenia36,97-56l Ładzicę w godzinach pracy urzędu.

Do opracowywanego projektu dokumentu mogą by składane wnioski. Wnioski na|eŻy
składać do W jta Gminy Ładzice w nieprzekracza|nym terminie do dnia 14 lipca 20|4r.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy wnioski mogą by wnoszone na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemym (Dz. U.
z2012 r., poz. 647 z p Żn. zm.). Wniosek powinięn zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. organem właściwym do rozpatrzenia wniosk w jest
W jt Gminy Ładzice.
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UcHwAŁANR xxxDv188/14
Rady Gminy Ładzice

z dnia 31 marca 2014 n

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Stobiecko Szlacheckie.

Na podstawię art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osarnorządzie
gminnym (tj.nz.U.z2013r.poz.594ipoz.645ipoz. 1318.) axt. 14 ust. l ustawy zdnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22012 r. poz.647
zpóźn. zm.) Rada Gminy Ładzice uchwala, co następuje:

s1
Przystępuj e się do spotządzenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części miejscowości Stobiecko Szlacheckie, zwanego dalej planem.

$2
Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru

objętego projektem planu.

s3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy l1ro.".o wl)rzędzieGminy w Ładzicach.

ss
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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