Kamienna Góra, dnia 04.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czarnów (uchwała
o przystąpieniu Nr XI/63/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.).
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów (uchwała
o przystąpieniu Nr XI/64/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.).
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Janiszów (uchwała
o przystąpieniu Nr XXIII/132/20 z dnia 30 września 2020 r.).
Projekty ww. miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną
wyłożone do publicznego wglądu w dniach od dnia 12 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, pokój nr 301, w
godzinach pracy Urzędu i na stronie internetowej pod adresem: http://bip.gminakamiennagora.pl/.
Jednocześnie, z uwagi obowiązywanie na terenie kraju określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wskazuję, że
wizytę w Urzędzie Gminy Kamienna Góra należy wcześniej umówić telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty e-mail, z właściwym merytorycznie pracownikiem tj.:
Pani Natalia Chamot-Dybiec, tel. 75 610 62 91, e-mail: natalia.dybiec@gminakg.pl
Pani Beata Paździor, tel. 75 610 62 91, e-mail: beata.pazdzior@gminakg.pl
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wskazanych projektach miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 16 lutego 2021 r. odpowiednio o:
- godz. 1000 dla mpzp terenów w miejscowości Czarnów – w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym
Gminy Kamienna Góra w Pisarzowicach, Pisarzowice 72,
- godz. 1130 dla mpzp terenów w miejscowości Janiszów – w Świetlicy Wiejskiej w Janiszowie,
Janiszów 13
- godz. 1300 dla mpzp terenów w miejscowości Krzeszów - w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym
Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie, ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów, w sali widowiskowej,
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi te
mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej do Wójta Gminy Kamienna Góra na adres:
Urząd Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra lub na adres e-mail:
urzad@gminakg.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby,

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca
2021 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do
prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu
(po wcześniejszym umówieniem wizyty w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w sposób określony wyżej)
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Wójta Gminy Kamienna Góra na adres:
Urząd Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra lub na adres e-mail:
urzad@gminakg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r.
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