
Krynice, dnia 10 marca 2020 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice  

 

 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) art. 3 ust.1 pkt. 11, art. 39 ust. 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 2020. poz. 283, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy  

Krynice Nr XI/78/2019 z dnia 24 października 2019 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, którego przedmiotem  jest korekta zapisów § 2 ust. 1 pkt 6 i 7 

oraz § 13 ust. 3 pkt 2 lit. „b” i „c” w uchwale Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Krynice z dnia 

30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 3783) wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko w dniach od 18.03.2020 r. do 8.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krynice w godz. 

od 9-tej do 14-tej pokój Nr 13 oraz na stronie internetowej: www.krynice.pl. 

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

8.04.2020 r. w Urzędzie Gminy Krynice o godz. 12-tej /sala posiedzeń/. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. 

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 formie: 

 pisemnej na adres Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, 

 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym, na podany adres poczty elektronicznej: 

ugkrynice@krynice.com.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020 r. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krynice. 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej 

sporządzania zmiany planu miejscowego udostępniona jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Wójt Gminy Krynice  

 

                                                        Jacek Wiśniewski  

    


