
 

Gorlice, dnia 29.11.2019 r. 

 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA GORLICE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w Gorlicach przy ul. Zakole 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późń. zm), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 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 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 97/VI/2019 Rady 

Miasta Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbędzie się dniach od 09.12.2019 r. do 03.01.2020 r. w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice, pokój nr 109 A w godzinach pracy Urzędu. 

Miejscowy plan obejmuje działki ewidencyjne nr 133, 134, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8 i 

200/9 położone w Gorlicach, obręb Zagórzany - Kobylanka, przy ul. Zakole. Obszar objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole przedstawia załącznik graficzny 

do niniejszego ogłoszenia oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorlicach. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w Urzędzie 

Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice, w pokoju nr 109 A w dniu 23.12.2019 r. o godz. 10.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może 

wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gorlice z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 20.01.2020 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty 

zmiany miejscowego planu podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości 

udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognoz oddziaływania na 

środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 20.01.2020 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Gorlice, 

ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: um@um.gorlice.pl, bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Gorlice. 

 

Burmistrz Miasta Gorlice 

                                   

 

 

 

 



 

Załącznik do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole  

 

 


