
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SANOK
z dnia 28 lipca 2011r.o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego,  terenu  przeznaczonego  dla  Gazociągu  Wysokiego  Ciśnienia  DN  700, MOP 8,4MPa relacji Hermanowice – Strachocina, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Gminy Sanok.

Na  podstawie  art.  17  pkt.  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w związku z art. 4  ust.  2  ustawy  z  dnia  25  czerwca  2010r.  o  zmianie  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2010r. Nr 130, poz. 871) oraz art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 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/366/10 RADY GMINY SANOK z dnia 20  sierpnia  2010r,  w  sprawie  przystąpieniu  do  sporządzenia  Miejscowego  Planu Zagospodarowania  Przestrzennego,  terenu  przeznaczonego  dla  Gazociągu  Wysokiego Ciśnienia  DN  700,  MOP  8,4MPa  relacji  Hermanowice  –  Strachocina,  wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Gminy Sanok. 
Zawiadamiamo  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego,  terenu  przeznaczonego  dla  Gazociągu  Wysokiego  Ciśnienia  DN  700, MOP 8,4MPa relacji Hermanowice – Strachocina, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie  Gminy  Sanok  oraz  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  w  dniach  od  5  sierpnia  2011r.  do  26  sierpnia  2011r.  w  Urzędzie  Gminy  Sanok,  pokój  nr 412w godzinach pracy Urzędu.Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  planu  miejscowego  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Sanok pokój nr 412 o godzinie  10.00.Zgodnie z art.  18 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym,  każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte  w  projekcie  planu miejscowego może wnieść  uwagi.   Uwagi  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  9 września 2011r.Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 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.). 
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Informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu miejscowego  do  publicznego  wglądu,  można  zapoznać  się  także  z  niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:  
• w/w projektem planu,
• opracowaniem ekofizjograficznym,
• raportem oddziaływania na środowisko,
• stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji  i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu.Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnych wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 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.). Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  i  uwagi  w  postępowaniu  dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 9 wrzesnia2011r.  na piśmie do Wójta Gminy Sanok, na adres: 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23 lub w postaci elektronicznej  na  adres:  florczak@gminasanok.pl  bez  konieczności  opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub też ustnie do protokołu.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sanok. 

Wójt Gminy Sanok  Mariusz Szmyd
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