
 
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA  GMINY   SANOK 
z dnia  23 grudnia 2010r

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
szóstej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sanok  oraz projektu Miejscowego Planu zagospodarowania 
Przestrzennego,   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- 

Strachocina, terenu położonego w gminie   Sanok

Na podstawie art. 21 ust. 1 ,ust. 2 pkt.23 lit d,  art. 39 , art. 40 , w związku z art. 46 pkt. 
1 , art. 50   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)  oraz  podjętych  przez  Radę  Gminy Sanok 
uchwałach :  

1. 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.

2. Uchwały Nr XLVIII/366/2010 z dnia   20 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia 
do  sporządzenia   Miejscowego  Planu   Zagospodarowania  Przestrzennego,  dla  Gazociągu 
Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie   Sanok.

Zawiadamiam 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.

-  Miejscowego  Planu   Zagospodarowania  Przestrzennego,  dla  Gazociągu  Wysokiego 
Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie   Sanok.
- oraz o  przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  szóstej 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 
oraz  projektu Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego,   dla Gazociągu Wysokiego 
Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie   Sanok.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia w/w 
projektów,  w zakresie o którym mowa powyżej i w związku z przeprowadzoną strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko tj. z: 
- Uchwałą Nr XLVIII/365/2010 z dnia   20 sierpnia 2010r.  o przystąpieniu do opracowania 
projektu  szóstej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Sanok  
- Uchwałą Nr XLVIII/366/2010 z dnia   20 sierpnia 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia 
Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego,   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, 
relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie   Sanok, 
-  opracowaniem ekofizjograficznym tj.  dokumentem o którym mowa w art. 21 ust.2 pkt 23 lit d 
w/w/ustawy 
można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Sanok  38-500 Sanok ul. Kościuszki 23  pokój nr 
412 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 14 stycznia 2011 r.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 4 , art. 40 , w związku z art. 54 ust. 3 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),  zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu zmiany 



Studium oraz projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , w ramach 
przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  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 :  Urząd Gminy Sanok ul. Kościuszki23 , 38-500 Sanok lub  e-mail: 
florczak@gminasanok.pl   w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia . 
 

Wnioski, uwagi  powinny zawierać nazwisko , imię, i adres Wnioskodawcy , przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy.

 W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości , której dotyczy składany 
wniosek , należy podać tytuł prawny władania nieruchomością ( właściciel, użytkownik , najemca, 
dzierżawca, administrator itp.) 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sanok , jako 
organ sporządzający projekt w/w dokumentów  

Wójt Gminy  Sanok
mgr Mariusz Szmyd
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