
 
 Dobromierz, dnia 1 lipca 2013 r. 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla działek nr 118 i nr 103/2 w 
miejscowości Jaskulin, 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w 

miejscowości Dobromierz, 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w 
miejscowości Pietrzyków 

 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2012.647 z poźn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 
2, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), uchwały 
Rady Gminy Dobromierz Nr XLI/197/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., uchwały Rady 
Gminy Dobromierz Nr XLI/194/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., uchwały Rady Gminy 
Dobromierz Nr XLI/201/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów 
dla działek nr 118 i nr 103/2 w miejscowości Jaskulin wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla 
wyodrębnionych terenów w miejscowości Dobromierz wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów 
dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Pietrzyków wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 15.07.2013 r. do 05.08.2013 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Dobromierz pod adresem: Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz,  
w pokoju nr 14, w godzinach od 10°° do 14°°. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w sali nr 1, o godzinie 10°°. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz na adres: Plac 
Wolności 24, 58-170 Dobromierz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2013 r. 
                 Wójt 
          (-) Jerzy Ulbin 
 
 
Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz w dniach:  od 
08.07.2013 r. do 19.08.2013 r.  


