
                                                                                        
Świlcza, 11 lipca 2017 r.  

 
OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Świlcza 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 1 części projektu  
zmiany nr 1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Świlcza,  dla terenu położonego w miejscowości Świlcza  
 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu 1 części projektu zmiany nr 1/2016 Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu położonego  
w miejscowości Świlcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  19 lipca 
2017 r. do 18 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pok. Nr 5 w 
godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Świlcza 
www.swilcza.com.pl 

1 część projektu zmiany nr 1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu położonego w miejscowości 
Świlcza, która jest przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu obejmuje część obszaru 
wskazanego za załączniku graficznym do uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 
czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1/2016 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.  
 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 1 części projektu zmiany nr 1/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza odbędzie 
się w dniu 18 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, sala 
posiedzeń – parter, w godzinach od 13:00 do 14:00. 
 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 1 części projektu zmiany nr 1/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.  
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świlcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017 r. 
 

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się 
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. 
 

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone  
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  
i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z 
późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 11 września 2017 r.: 
 - w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 
168, 
 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email ug.swilcza@intertele.pl  
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świlcza. 

 
     

          Wójt 
   ( - ) mgr inż. Adam Dziedzic 
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