
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MURÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY MURÓW

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199) i art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy  z  dnia  3  października  2008 roku o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j.Dz.U.z 2013r., poz. 1235 z poźn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 29.05.2015r. do 30.06.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, ul. Dworco
wa 2, w godzinach od 8-15 w pokoju nr16 na II piętrze.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 26.06.2015r. w budynku Urzędu Gminy w Murowie, przy ul. Dworcowej 2 o godz. 14°° w 
„Sali Ślubów” na I piętrze.

Zgodnie z art. 11, ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo
wości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Murów z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nie
przekraczalnym terminie do dnia 29.07.2015r.

Przedmiotowa zmiana Studium obejmuje teren działek ewidencyjnych o nr 1029/26, 834/17, 
835/17 i  836/17 oraz o nr 939/103 z ark.m.4 w obrębie ewidencyjnym Stare Budkowice.  
Przedmiotem zmiany Studium są ustalenia dotyczące zmiany przeznaczenia terenu leśnego 
pod zabudowę mieszkaniową (939/103) oraz terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

Jednocześnie na podstawie 21 ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 23 lit. d oraz art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 
ustawy  z  dnia  3  października  2008 roku o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, zawiadamiam o zamieszczeniu danych o projekcie zmiany  Studium, a także o 
prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opinii Re
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o doku
mentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz informuję, że w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępo
waniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww. 



zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu 
i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art.  54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej,  bez konieczności  opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym do dnia 29.07.2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Murów.
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