OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SANOK
z dnia 14 października 2010r.
o przystąpieniu do sporządzenia szóstej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji
Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie Sanok
Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art.39 ust. 1 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 ( Dz. U Nr 199 poz.1227 z późn. zm).
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Sanok Uchwały Nr XLVIII/365/2010 z dnia
20
sierpnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia szóstej zmiany
Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok, dla Gazociągu
Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie Sanok
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium, na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz 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 ( Dz. U Nr 199 poz.1227 z późn. zm).
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sanok , 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23 pokój
nr 412 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 5 listopada 2010r.
Wnioski można składać również ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001r, o podpisie elektronicznym , na adres : florczak@gminasanok.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Sanok
mgr Mariusz Szmyd

