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DODATEK  SPECJALNYDODATEK  SPECJALNYDODATEK  SPECJALNYDODATEK  SPECJALNY     

 
 W związku z otrzymanymi od Głównej Projektantki Planu informacjami o wymogach formalnych udostępniania informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zamieszczamy 
dodatkowe ogłoszenie do zamieszczonego na stronie nr 2 Wiadomości Goczałkowickich nr 2 obwieszczenia Wójta Gminy o wyłoŜeniu  
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych, znajdujących się w granicach 
administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko, której niniejsze ogłoszenie dotyczy.  

 
OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  
 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych,  

znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój. 
      

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 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. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  
 

zawiadamiam, 
o moŜliwości zapoznania się, w dniach od  22 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.,  

z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych,  
znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami 
 oraz o moŜliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu,  

w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13,  
w godzinach od 1000 do 1400 w pokoju nr 101.  

 
     Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu,  

w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
do Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w pokoju 101  
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architekt@goczalkowicezdroj.pl  

w terminie od 22 lutego 2010 r. do 15 kwietnia 2010 r. 
 

Uwaga: wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej  
i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

  
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 

         
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój   
Krzysztof Kanik    


