Burmistrz Miasta i Gminy Bolimdy
99-417 Boliméw
pow. skierniewicki
woj. lodzkie

Bolimow, 17.03.2022r.

GRP. 6720.1-I-1/2022
OBWIESZCZENIE
o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Boliméw

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o podjeciu przez Rade Miasta i
Gminy Boliméw uchwaly Nr XL/262/2022 z dnia 02 marca 2022r. w sprawie przystapienia
do
sporzadzenia
zmiany
studium
uwarunkowan
ikierunké6w
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Boliméw.
Zgodnie z art. 39 ust.1, w zwigzku z art. 46 pkt 1, art. 51 ust.1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spolteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialtywania na srodowisko (Dz. U. z
2021 r. poz. 2373 z pdozn. zm.) zawiadamiam,
ze Gmina Bolimdéw_ przystepuje
do postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko skutkéw realizacji ww.
zmiany studium, obejmujgce] w szczegélnosci sporzadzenie prognozy oddziatywania na
srodowisko do zmiany studium.
Przedmiotem zmiany studium sq tereny w miejscowosci Bolimdéw i Podsokoléw zgodnie z
zalgcznikiem graficznym przedstawiajgcym granice obszaru objetego zmiang studium.
Z trescia uchwaly oraz zalacznikiem graficznym mozna zapoznaé sie w siedzibie Urzedu
Miastai Gminy Boliméw pok6j nr 17 w godz. urzedowania urzedu oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Bolimow.
Zainteresowani moga skladaé wnioski do wyzej] wymienionego projektu zmiany studium.
Wnioski nalezy sklada¢ do Burmistrza Miasta i Gminy Boliméw, w terminie do dnia
11 kwietnia 2022r. (wlacznie).
Wniosek powinien zawieraé nazwisko, imi¢ i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomosci, ktérej dotyczy.
Wnioski moga byé wnoszone:
- w formie pisemnej (poprzez zlozenie w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy Bolimow lub
droga pocztowa - ul. Lowicka 9, 99-417 Bolimow ),
- ustnie do protokolu w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Boliméw,
- Za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug.sekretariat@bolimow.pl
- za pomocg elektronicznej skrzynki podawezej ePUAP na adres /BOLIMOW/skrytkaESP.
Organem wlasciwym do rozpatrzenia wnioskéw jest Burmistrz Miasta i Gminy Bolimow.
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