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V.6721.5.2021.ZPI
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBRZA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
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 2021 r. poz. 274, ze zm.),
zawiadamiam
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza obejmującego działkę położoną przy ulicy
Wolności oznaczoną numerem 403/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 30.06.2021 r. do 30.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy,
ul. Wolności 73 pokój nr 201, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubrzy na stronie
https://bip.lubrza.opole.pl/2018/933/opracowywanie-planu-miejscowego-wsi-lubrza-dladzialki-nr-403-3-na-ul-wolnosci.html
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 16.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza pokój nr 105
o godz. 12:00
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz z art. 40 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, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać
do Wójta Gminy Lubrza w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, w nieprzekraczalnym
terminie od 30.06.2021 r. do 19.08.2021 r.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo
siedziby.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu
Gminy Lubrza pod adresem: https://bip.lubrza.opole.pl/2018/933/opracowywanie-planumiejscowego-wsi-lubrza-dla-dzialki-nr-403-3-na-ul-wolnosci.html
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