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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wgl ą du projektu zmiany „Studium uwarunkowa ń i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin" wraz z prognoz ą
oddziaływania na ś rodowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z
póź niejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o
udostę pnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale spo łecze ń stwa w
ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddzia ływania na ś rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 353, z pó ź niejszymi zmianami), wójt Gminy Świdwin og łasza, że w dniach od
15.03.2017 r. do 04.04.2017 r. będzie wyłożony do publicznego wgl ądu projekt zmiany
„Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świdwin" wraz z prognoz ą oddziaływania na ś rodowisko.

Zmiana studium obejmuje tereny po łożone w obr ę bach: Kluczkowo (dzia łka
nr 64/2), Cieszeniewo (dzia łki nr 87/2, 87/3), S ława (dzia łki nr 22, 65/1), Smardzko
(dzia łki nr 10/1, 49/1, 49/2, 4913, 50, 51 oraz cz ęść działki nr 48/1), Rogalino (dzia łki nr
55/5, 127/3, 135/4), Bystrzyna (dzia łka nr 78/7), Krosino (dzia łki nr 76/46, 76/47, 76/21),
Przymiarki (dzia łka nr 10/31), Lekowo (dzia łki nr 141/27, 141/39, 143/16), Berkanowo
(dz. nr 72/1, 73/4, 73/5, 73/6, 73/8, 73/9), Łą kowo (część działki nr 36/27), Oparzno
(dzia łka nr 92/5), Przybys ław (część działki nr 24/1, 27, 29, 30, 32, 3711, 56/2, 57, 58,
59, 61, 62/1, 62/2, 64, 65, 66/4).
Dyskusja publiczna nad przyj ętymi w projekcie zmiany studium
rozwi ązaniami odb ę dzie si ę 21.03.2017 r. o godzinie 1400 w Urzę dzie Gminy Świdwin.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj ące
osobowo ś ci prawnej mog ą wnosi ć uwagi dotycz ą ce projektu zmiany studium, w dniach
od 05.04.2017 r. do 25.04.2017 r. Uwagi należy składa ć na pi ś mie w siedzibie Urzędu
Gminy w Świdwinie, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, od poniedzia łku do
pi ątku w godzinach 715 - 1515 lub przez poczt ę elektroniczn ą na adres
pocztaswidwin.gmina.pl . Uwaga powinna zawiera ć nazwisko i imi ę lub nazwę
wnioskodawcy wraz z adresem oraz tre ść uwagi.
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