
OBWIESZCZENIE
WÓJTA   GMINY   SANOK

z dnia 22 czerwca 2011r.
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  szóstej  zmiany  Studium  uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Sanok.

Na  podstawie  art.11  pkt.10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) , art. 29 ustawy z dnia 
3  października  2008r  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U  z 
2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm. ) oraz Uchwały NR  XLVIII/365/2010 RADY  GMINY 
w  SANOKU, z dnia  20 sierpnia 2010 roku, w sprawie przystąpieniu do sporządzenia  szóstej 
zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy 
Sanok.  
 

                  Zawiadamiam
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  szóstej  zmiany  Studium  uwarunkowań  i 
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Sanok,  terenu  przeznaczonego  dla 
Gazociągu Wysokiego Ciśnienia Dn 700, MOP 8,4Mpa relacji Hermanowice – Strachocina, 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą  oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 
8 lipca 2011r do 8 sierpnia 2011r w Urzędzie Gminy  Sanok, pokój nr 412 w godzinach pracy 
Urzędu.

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  szóstej  zmiany  Studium  rozwiązaniami 
odbędzie  się  w dniu 4 sierpnia  2011r w siedzibie  Urzędu Gminy Sanok,  pokój  nr  412 o 
godzinie  10.00

Zgodnie z art.11 ust.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie szóstej zmiany Studium 
może wnieść uwagi,  które  należy składać  na piśmie  do Wójta  Gminy Sanok z  podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do  29 sierpnia 2011r.

Zgodnie  z  art.29  ustawy   z  dnia  3  października  2008r  o  udostępnianiu  informacji  o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko,  każdy  ma  prawo  do  składania  uwag  i  wniosków  w 
postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium 
można  składać  na  piśmie  na  adres  Urzędu  Gminy  Sanok  ul.  Kościuszki  23  lub  drogą 
elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres:  florczak@gminasanok.pl w  terminie do  29 sierpnia 2011r.

                                    Wójt Gminy  Sanok
                                                                                                                       Mariusz Szmyd

  

1

mailto:florczak@gminasanok.pl


2


