
Krynice, dnia 2 kwietnia 2019 r. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz 

prognozy  oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu 

 

 

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

przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz.1945, z późn. zm.)  art. 3 ust.1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 

54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  

oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018. poz. 2081, z późn.zm./ oraz Uchwały Rady Gminy  

Krynice Nr XXXVI/347/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice, zawiadamiam o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Krynice, obejmującego działki: 

 Nr 76/1, 77, 85, 86, 87 położone w Budach, 

 Nr 63/8, 63/10 położone w Majdanie Krynickim, 

 Nr 237 położoną w Polanówce.  

Granice obszaru objętego w/w zmianą planu dostępne są w Urzędzie Gminy Krynice wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 11.04.2019 r. do 06.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

Krynice 22 – 610 Krynice w godz. od 9-tej do 14-tej pokój Nr 11 oraz na stronie internetowej: 

www.krynice.pl 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 

06.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Krynice o godz. 12-tej /sala posiedzeń/. 

Na zasadach określonych w art. 18 przywołanej na wstępie  ustawy, osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 

zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu. 

Uwagi należy składać  do Wójta Gminy Krynice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu z dopiskiem ,,Zmiana planu”, oraz oznaczeniem nieruchomości i lokalizacji, 

której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2019 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krynice. 

 

 

Wójt Gminy Krynice 

                                                   Jacek Wiśniewski 

 

 

 


