Bransk. dnia.tA .03.2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJT A GMINY BRANSK
o przystapieniu do sporzadzenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bransk
Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póznozm. ) oraz art. 39 ust 1, art.
40, art. 50, art. 54, ust 2 i art. 55, ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póznozm.), dotyczacych
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, w tym sporzadzenia
prognozy oddzialywania na srodowisko zmiany studium oraz udzialu spoleczenstwa w
opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjeciu przez Rade Gminy Bransk uchwaly Nr
X/89/12 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bransk, uchwalonego
uchwala Nr XXIX/150/98 Rady Gminy w Bransku z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego
uchwalami Rady Gminy Bransk Nr XIII/96/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. oraz Nr XXI/175/09
z dnia 30 wrzesnia 2009 r.
Zmiana studium obejmie:
1) przeznaczenie pod zabudowe produkcji rolniczej terenu polozonego we wsi Zaluskie
Koscielne, obejmujacego dzialki nr geodezyjny 112/1 i 11311;
2) przeznaczenie pod zabudowe produkcyjna z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej terenu
polozonego we wsi Glinnik, obejmujacego dzialke nr geodezyjny 17/3;
3) przeznaczenie pod zalesienie we wsi Ka1nicadzialek numer geodezyjny 196,264.
Zainteresowani moga zglaszac wnioski dotyczace wyzej wymienionej zmiany studium
oraz prognozy oddzialywania na srodowisko zmiany studium.
Wnioski na pismie nalezy skladac w siedzibie Urzedu Gminy Bransk, ul. Rynek 8, 17-120
Bransk, w terminie do dnia 18 kwietnia 2012 roku.
Wnioski moga byc takze skladane ustnie do protokolu lub droga elektroniczna na adres:
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Wniosek powinien zawierac nazwisko, imie i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomosci, której dotyczy.
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