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RGG.6722.124.14.2014      Bolesławiec, dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XXX/230/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia  

18 grudnia 2013 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Łaziska zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  

od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a,  

59-700 Bolesławiec, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Bolesławiec pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/347/404/wylozenia-projektow-planow-

miejscowych-i-studium-gminy.html. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  

18 lipca 2017 r. w Sali Katechetycznej przy Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  

w Łaziskach, w godzinach od 15:00 do 16:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 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 planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec,  

ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  

i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy,  

w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

w z. Wójta  

/-/ 

mgr inż. Roman Jaworski 

Zastępca Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 


