
BURMISTRZ  OŻAROWA  

   Ożarów, dnia  28.07.2016r. 
 BII.6721.5.2015 

 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Ożarowa 

o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu zmiany nr II miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenu górniczego 

 „Gliniany – Duranów”  
 
        Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                         
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 778), w związku z art. 54 
ust. 2 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 ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Ożarowie Nr  VI/41/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r., zawiadamiam  o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,zmiany nr II miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „ Gliniany – Duranów” 
wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu” ,  w dniach  od 
12.08.2016r. do 01.09.2016r. w  budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie  (II piętro, 
pokój nr 31) w godzinach od 700do 1500. Obszar objęty zmianą nr II w/w planu 
miejscowego jest położony  w części obrębów ewidencyjnych tj. Potok Kolonia, Potok 
Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, w granicach terenu górniczego ,,Gliniany – Duranów 
IIB”.      
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr II w/w miejscowego planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.08.2016r. w budynku Urzędu Miejskiego                        
w Ożarowie  (II piętro, pokój nr 31) o godz. 1200.  

 
     Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 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, projekt zmiany nr II 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, o którym mowa powyżej podlega również strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa               
w okresie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu.   

 
Na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 

39 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr II w/w planu 
miejscowego  lub  ustalenia przyj ęte w prognozie oddziaływania na środowisko  może 
wnieść uwagi.   
 
     Uwagi składane przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej do projektu zmiany nr II w/w planu miejscowego  
lub prognozy oddziaływania na środowisko  powinny zawierać: nazwisko i imię, nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
15.09.2016r.  na adres: Burmistrz O żarowa; ul Stodolna 1, 27 – 530 O żarów, adres 
poczty elektronicznej email: urzad@ozarow.pl    



 
        Uwagi zło żone po upływie terminu okre ślonego powy żej pozostawia si ę bez 
rozpatrzenia. 
 
  Organem wła ściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz O żarowa.  
 
 
        Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji                   
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                       
o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrza Ożarowa  prowadzi w formie 
elektronicznej publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje                          
o środowisku i jego ochronie, który jest udostępnionym  w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: www.bip.ozarow.pl   
 
 

BURMISTRZ   OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 

 


