Siemiatycze, dnia 24 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Siemiatycze oraz sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Siemiatycze
Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40, art. 46 ust.
1, art. 50, art. 54 ust 2 i art. 55 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 2018 r. poz. 2081z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko sporządzanego dokumentu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Siemiatycze:
1) uchwały Nr VI/88/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze,
uchwalonego uchwałą Nr IX/52/99 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 10 września 1999 r., zmienionego
uchwałami Rady Gminy Siemiatycze Nr XXIII/239/2014 oraz Nr XVII/124/17.
Zakres zmiany studium obejmie przeznaczenie działki nr geodezyjny 103 położonej we wsi Klukowo
pod budowę strzelnicy sportowej wraz z zapleczem i pełną infrastrukturą z dopuszczeniem przemysłu,
składów, rzemiosła, usług (w tym biurowych);
2) uchwały Nr VI/89/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, uchwalonego uchwałą Nr
XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 30, poz.
4687, z. z 2002 r. Nr 72, poz. 1450 z 2003 r. Nr 80 poz.1543, z 2004 r., Nr 87, poz. 1305 z 2010 r. Nr 109. poz.
1608 z 2014 r. poz. 2632 , z 2017 r. poz. 2639, poz. 3309),

Zakres zmiany planu obejmie przeznaczenie działki nr geodezyjny 103 położonej we wsi Klukowo
pod budowę strzelnicy sportowej wraz z zapleczem i pełną infrastrukturą z dopuszczeniem przemysłu,
składów, rzemiosła, usług (w tym biurowych).
Do wyżej wymienionej zmiany studium i zmiany planu będą przeprowadzone strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko, w tym sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium i zmiany planu oraz
prognoz oddziaływania na środowisko.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17300 Siemiatycze w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku.
Wnioski mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
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