
Krynice, dnia 2 listopada 2016 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz do sporządzenia 

prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu  

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r., poz.778, z późn. zm.) 

oraz na podstawie art. 39 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353, z późn.zm.) - zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krynice 

uchwały Nr XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krynice. Zmiana planu obejmuje zmianę przeznaczenia terenu działki  

Nr 14/7 położonej w miejscowości Krynice z terenu obsługi komunikacji 

samochodowej (symbol KS) i terenów zabudowy wiejskiej z możliwością 

rozwoju funkcji turystyki na teren urządzeń wytwarzających energię  

z odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne.  

Mapa z granicami terenu objętego zmianą planu znajduje się do wglądu  

w siedzibie Urzędu Gminy Krynice, 22 – 610 Krynice. 

Zgodnie 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, każdy ma prawo do 

składania wniosków do projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. 

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Krynice w formie pisemnej, ustnie do 

protokołu w Urzędzie Gminy Krynice, 22 – 610 Krynice lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ugkrynice@wp.pl  

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu 

wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w terminie 21 dni od 

daty ogłoszenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krynice. 

 

Wójt Gminy Krynice 

                                                               /-/ Janusz Bałabuch 
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