
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHY DĄB  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb w granicach 

administracyjnych 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.199, z późn. zm.) oraz Uchwały 

Rady Gminy Suchy Dąb nr 0007.XXX.258.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Suchy Dąb a także zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) 

ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb  

(w granicach administracyjnych) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

w dniach od 26 października 2015 r. do 18 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy  

w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, pokój nr 3, w godz. od 8
00

 do 15
00

. 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Suchy Dąb wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do 

wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Dębie 

na stronie internetowej www.suchy-dab.pl 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 

83-022 Suchy Dąb, pokój nr 7 o godz. 11.
00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy 

Dąb. 

 Uwagi należy składać do Wójta Gminy Suchy Dąb (organ właściwy do rozpatrzenia 

uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

11 grudnia 2015 r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym.  

 


