
O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY KOBYLANKA 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka,  

w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami] 

oraz art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko [t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późniejszymi zmianami] 

zawiadamiam  

o ponownym wyłożeniu do publicznego 

wglądu  

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, w oparciu 

o uchwałę Nr XXXV/244/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 września 2017 r. 

- prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w 

ww. projekcie miejscowego planu, 

w dniach od 27.03.2023 r. do dnia 21.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. 

Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 6 (w godz. od  800 do 1500, w poniedziałek do godz. 

1600). 

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie 

ponownego wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.kobylanka.pl w zakładce 

OBWIESZCZENIA. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie 

się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w dniu 20 

kwietnia 2023 r. o godz. 15.00 w pok. nr 25 (sala konferencyjna). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 

można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Kobylanka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2023 r. 

Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka 

lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 

ugk@kobylanka.pl lub przez platformę ePUAP. 

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do 

projektu planu zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kobylanka w terminie nie dłuższym 

niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka na stronie internetowej 

www.bip.kobylanka.pl w zakładce ZAWIADOMIENIA. 

Wójt Gminy Kobylanka 

Julita Pilecka  



 


