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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW  
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                              
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016r. poz. 778  ze zm./ oraz uchwały                
nr XXIV/170/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia  25 maja 2016r. zawiadamiam                        
o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

3 OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI PIŁAWA DOLNA  
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 
w dniach od 9 grudnia 2016r. do 10 stycznia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Dzierżoniów, pok. nr  219 w godzinach od 8.00 do 15.00.  
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego 
odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, 
ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, pok. nr 216.  
 Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Dzierżoniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej              
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 stycznia 2017r. 
 Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  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 z 2016r. poz.353 ze zm./, każdy 
może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu 
miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
planowanie@ug.dzierzoniow.pl do Wójta Gminy Dzierżoniów z podaniem imienia                        
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2017r. 
 
 

WÓJT GMINY DZIER ŻONIÓW 
/…/ MAREK CHMIELEWSKI 

 
 
WYWIESZONO/ZAMIESZCZONO : 
- na urzędowych tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierżoniów 
- na tablicach ogłoszeń we wsi Piława Dolna 
- na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów 


