
O G Ł O S Z E N I E 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Charsznica 

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  i  11  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 

i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j.  Dz.  U.  z  2012r.,  poz.  647  z  późn.  zm.) 

oraz  uchwały  Rady  Gminy  w  Charsznicy  nr XXVII/161/2013  z  dnia  22  marca  2013r. 

w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian w miejscowym  planie  zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Charsznica  zmienionej uchwałą nr XLIII/249/2014 z dnia 16 września 

2014 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 

Charsznica  w  części  tekstowej  i  graficznej  uchwalonego  uchwałą  Rady  Gminy 

w Charsznicy nr XXXII/168/2005 z dnia 10.11.2005r. [ Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego  z  dnia  25.01.2006r  nr  45  poz.  256  z  późn.  zm.  ] obejmujący  obszar  - 

Charsznica ( dz. 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 40/1, 40/2 ), Ciszowice 

(  dz.  81/6,  81/9,  81/10  ),  Jelcza  (  dz.  1128/1,  1128/3,  1128/4  ),  Miechów-Charsznica 

( dz. 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/2, 399/9 ,

419 ), Szarkówka ( dz. 172, 173, 223, 222/1 ), Uniejów-Parcela (dz. 1/2, 2/5) oraz w zakresie 

ustaleń  zawartych  w  tekście  planu wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko 

w dniach  21.10.2014r.  –  12.11.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Charsznica  pok.  24 

w godz. od 800  do 1500.

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  planu  miejscowego 

rozwiązaniami odbędzie się  w dniu  27.10.2014r. w siedzibie  Urzędu Gminy Charsznica 

o godz. 900 .

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w zmianach 

do projektu planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi  należy składać  na piśmie do Wójta Gminy Charsznica z  podaniem imienia 

i nazwiska lub nazwy jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia nieruchomości,  której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2014r.


