
WÓJT GMINY SADOWIE
27-580 Sadowi e

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SADOWIE
z dnia 15.07.2015 r.

o wy/ożeni u do publicznego wglądu Projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sadowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lipca 2015 r. do 18 sierpnia 2015
r. w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie w godzinach od 800 do 1600 (poniedziałek) i 700 do 1500 (w1orek-piątek)
oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.sadowie.akcessnet.net

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 18 sierpnia
2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie, pokój nr 3, godz. 1200•

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pianu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sadowie - na adres:
Urząd Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie • z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 9 września 2015 r

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z póż. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

• projekcie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Sadowie,

• prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu,

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić
uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko ( projektu Prognozy):
1) w formie pisemnej
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z
2013 r poz. 262),

4) w terminie do dnia 9 września 2015 rna adres:
Urząd Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie;
e-mail: urzad@sadowie.com.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sadowie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:
• siedzibie Urzędu GminySadowie
• na tablicach ogłoszeń

Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej www.bip.sadowie.akcessnet.net.)
• prasie regionalnej (ogłoszenie)

4 WÓJT
~

mgr Manena Urban-telazowskn
(podpis Wójta)
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WÓJT GMINY SADOWIE
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Sadowie, dnia 15. 07.2015 L

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SADOWIE

z dnia 15. 07.2015 L

Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 L o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 L, poz. 1235, z p6ź. zm.), podaje się do publicznej
wiadomości informacji o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE:

1) Projektu Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Sadowie;

2) Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Zmiany jednostkowej Nr 1 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej
Urzędu Gminy Sadowie pod adresem: www.bip.sadowie.akcessnet.net.

" WÓJT .
. ~.

mgr Marzena Urban-Że/azowska

http://www.bip.sadowie.akcessnet.net.
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Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu
podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na

L.p jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może
oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne,

rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony
środowiska, rejestr poważnych awarii - prognoza oddziaływania na środowisko

1 Nr wpisu 2015/F/005

2 Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Zmiany jednostkowej

Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie.

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Zgodny z art. 51, ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 f., poz.

1235. z póz. zm.).
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko projektu ftmiejscowego planu ... ft zostal uzgodniony z z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony $rodowiska w Kielcach (pismo znak: WPN.
i1.411.1. 72.2014.02 z dnia 09.10.2014 r.) oraz z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Kielcach (pismo znak: SE.V..4412/10/14 z dnia
30.09.2014 r.).

4 Data i miejsce sporządzenia dokumentu XI1.2014 r./1.2015. Kielce

j Zamawiający wykonanie dokumentu Urząd Gminy Sadowie
Sadowie 86, 27.580 Sadowie

6 Wykonawca dokumentu K&K Projekt architektura i konstrukcja

Ul. Jałowcowa 57, 25-209 Kielce

Główny projektanł: mgr inż. arch. Karol Skuza

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, Urząd Gminy Sadowie

7 nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, Sadowie 86, 27-580 Sadowie

numer telefonu kontaktowego) pokój nr 3, tel. (015) 869 24 37

8 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

Numery innych kart w wykazie dotyczących Karty powiązane z podmiotem:

9 podmiotu, który opracował dokument ~K&K Projekt architektura i konstrukcja~

Numery innych kart w wykazie dotyczących Karty powiązane z podmiotem:

10 podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu Wójt Gminy Sadowie

II Uwagi Wyłożenie opracowania projektu Prognozy do zmiany jednostkowej Nr 1 mpzp w
dniach od 28 lipca 2015 r. do 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Sadowie w godzinach od 800 do 1600 (poniedziałek) i 700 do 1500 (VoItorek-piątek)
oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.sadowie.akcessnet.net.
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Sadowie, pokój nr 3, o godz. 1200• Wnioski i uwagi można składać do Wójta
Gminy Sadowie w terminie do dnia 9 września 2015 r.

~ÓJT

mgr Marzena Urban-Że/azowska

http://www.bip.sadowie.akcessnet.net.
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Projekty: polityk, strategii, planów lub programów - projekt PLANU
L.p
1 Nr wpisu 2015/F/005

2 Nazwa dokumentu Projekt Zmiany jednostkowej Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Sadow;e.

3 Zakres przedmiotowy dokumentu Zmiany jednostkowej Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sadowie, zgodny z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze
zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164. poz. 1587)

4 Data imiejsce sporządzenia dokumentu XI.2014 r.NI-2015 - Kielce

5 Zamawiający wykonanie dokumentu Urząd Gminy Sadowie
Sadowie 86. 27-580 Sadowie

6 Wykonawca dokumentu K&K Projekt architektura i konstrukcja

Ul. Jałowcowa 57. 25-209 Kielce

Główny projektanł: mgr inż. arch. Karol Skuza

Miejsce przechoWy.Nania (nazwa instytucji, Urząd Gminy Sadowie

7 nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, Sadowie 86, 27-580 Sadowie

numer telefonu kontaktowego) pokój nr 3, tel. (015) 869 24 37

8 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

Numery innych kart w wykazie dotyczących Karty powiązane z podmiotem:

9 podmiotu, który opracował dokument _K&K Projekt architektura i konstrukcja~

Numery innych kart w wykazie dotyczących Karty powiązane z podmiotem:

10 podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu Wójt Gminy Sadowie

11 Uwagi Wyłożenie opracowania projektu zmiany jednostkowej Nr 1 mpzp w dniach od 28
lipca 2015 r. do 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie w
godzinach od 8°0do 1600 (poniedziałek) j 7°0do 1500 (wtorek-piątek) oraz na stronie
internetowej urzędu: www.bip.sadowie.akcessnet.net.
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Sadowie, pokój nr 3, o godz. 12°0.Wnioski i uwagi można składać do Wójta
Gminy Sadowie w terminie do dnia 9 września 2015 r.

/.~T
mgr Manena Urban-te/azowsko

http://www.bip.sadowie.akcessnet.net.
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