
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY SOLINA 

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/282/09 z dnia 
19 lutego 2009 roku, 

  
zawiadamiam  

 
o wyłoŜeniu do wglądu publicznego w dniach od 05.07.2010r do 03.08.2010r  projektu „miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  Solina – Berdo” , obejmującego tereny w miejscowości 
Solina, połoŜone pomiędzy wodami Jeziora Myczkowieckiego a rezerwatem przyrody „Nad Jeziorem 
Myczkowieckim” o powierzchni 34,20 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu 
Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, w godzinach pracy Urzędu. 
Równocze śnie zawiadamiam, i Ŝ w dniu 03.08.2010r o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Solina z/s w Polańczyku na Sali obrad odbędzie się dyskusje publiczna nad przyjętymi w projekcie 
„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Solina – Berdo”  rozwiązaniami. 

Zgodnie z art. 18 i art.17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), kaŜdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, wyłoŜonym do wglądu publicznego moŜe wnieść uwagi, w terminie nie 
przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłoŜenia ww. projektu planu. Uwagi naleŜy 
składać do Wójta Gminy Solina - Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, 38-610 Polańczyk, ul. Wiej-
ska 2, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości 
której uwaga dotyczy. 

Równocześnie na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008r, poz.1227) zawiadamiam, iŜ w związku z prowa-
dzonym postępowaniem w sprawie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z 
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Solina – Berdo, zgodnie z art. 
46 pkt 1 ww. ustawy. W  siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku dostępne są następujące 
dokumenty: 

� projekt „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Solina – Berdo” ; 
� prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego  Solina – Berdo”;  
� opracowanie ekofizjograficzne; 
� opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu „miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego  Solina – Berdo” oraz prognozy oddziaływania na środowi-
sko; 

� opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Solina – Berdo” oraz prognozy oddziaływania na śro-
dowisko; 

W związku z powyŜszym zawiadamiam, iŜ zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. do-
kumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłoŜenia w formie 
pisemnej na adres Urzędu Gminy Solina : 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2,  lub w postaci elektronicz-
nej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego cer-
tyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowo-
ści prawnej. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Wójt Gminy Solina.  


