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OBWIESZCZNNIN
Burmistrza Kolbuszowej

o przystqpieniu do sporzqdzenia I zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
teren6w zloLa gazu ziemnego Kupno w tym oSrodka zbioru g zu wraz z przylqczami oraz

gazoci4g6w kopalnianych i gazociqgu ekspedycyjnego polo2onych w Gminie Kolbuszowa

Na podstawie art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 293) oraz art. 39 ustawy z dnja
3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoliczeristwa w
ochronie irodowiska oroz o ocenqch oddzialywania na irodowrsfro (iekst jednolity Dz. lJ. 2020, poz. 2g3
ze zm)
zawiadamiam
o podjgciu przezRadE Miejsk4 w Kolbuszowej uchwaly Nr XIV/I78/2019 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 30 patdziernika 2019 r. w sprawie 4miany uchwaly wr xtiyqoino naay Miejskiij
w Kolbuszowej z dnia 25 wrzeinia 2009 r, dotyczqcej I zmia.ny Miejscowego planu
zagospodarowania
przeslrzennego lerendw zloia goru ziemnego Kupno w tym oirodka Zbioru gazu wraz prZylqcZami
oraz
Z
gazociqgdw kopalnianych i gazociqgu ekspedycyjnego potoionych w Gminie Kolbuszowa
Wojew,dzttuo
Podkarpackie w granicach oznaczonych na zalEcznikugraficznym do ww. uchwaly.

-

Wnioski do I zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren6w zlo1a gazu
ziemnego Kupno w tym oSrodka zbioru gazu wraz z przyl1czami oraz gazociqg6w kopalniaiych
igazoci4gu ekspedycyjnego polozonych w Gminie Kolbuszowa oruz do prognozy-oddzialywania na
Srodowisko w ramach strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko ww. -prolettu, mozna skladai

w formie pisemnej do Burmistrza Kolbuszowej:
na adres: Urz4d Miejski w Kolbuszowej, ul. Obroric6w Pokoju 27,36-700 Kolbuszowa,
ustnie do protokolu w pokoju nr 25, w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, w godzinach
pracy urzgdu,

za pomoc4 Srodk6w korrunikacji elektronicznej (bez koniecznoSci opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym) na adres umig@kolbuszowa.pl,
w terminie do 5 czerwca2020 r.
Wniosek powinien zawieral nazwisko, imig, nazwg i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
orazoznaczenie nieruchomoSci (nr dzialki, obrgb), kt6rej dotyczy.
Organem wlaSciwym do rozpatrzenia zlo2onych wniosk6w jest Burmistrz Kolbuszowej.
Wnioski
wniesione po uptywie ww. terminu pozostan4 bezrozpatrzenia.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
szowej, danych osobowych, uzyskanych w toku
6w planistycznych, prawo, o kt6rym mowa w art.
ego i Rady (UE) 201616j9 z dnia27 kwietnja2Ot6 r.
frzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

akich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (og6lne rozporzqdzenie
luguje, jezeli nie wplywa na ochrong praw i wolnosci oioby, od ktorei dane

Niniejsze obwieszczenie wywieszono w dniu 06.05.2020r.
na.tablicy ogloszen usytuowanej przed budynkiem Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej
zdjgto z tablicy ogloszeri

