
OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów  

w gminie Głuchołazy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy, do którego 

sporządzenia Rada Miejska w Głuchołazach przystąpiła uchwałą nr XIX/193/16 Rady Miejskiej  

w Głuchołazach z 27 kwietnia 2016r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/182/08 Rady Miejskiej  

w Głuchołazach z dnia 4 lipca 2008r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 

2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 32, 

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu oraz będzie dostępny na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w Sali Obrad, pok. 24,  

o godz. 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz 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, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.  

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuchołaz na adres: ul. Rynek 15, 48-340 

Głuchołazy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje 

się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017r. poz. 570, ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 

adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą.  
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