
 

Wierzchowo, dnia 4 maja 2022 r. 

    WÓJT GMINY WIERZCHOWO 
Ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo 

 

 

       
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOWO  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 i art. 54 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 

XXXIII/187/2017 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo 

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  

 

1. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo, 

2. prognozy oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wierzchowo w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Projekt studium i prognoza będą wyłożone w dniach od 12.05.2022 r. do 01.06.2022 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, pok. nr 21 

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w tym 

okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo – https://wierzchowo.pl 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy Wierzchowo w następującym terminie 24.05.2022, 

godz. 12.00, sala konferencyjna nr 25. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad 

udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 

studium.  

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję  

o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w 

nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2022 r. do Wójta Gminy Wierzchowo. Wnoszący uwagi lub wnioski 

podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Wierzchowo lub w formie 

elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres: wierzchowo@wierzchowo.pl lub formularzy w 

Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.wierzchowo.pl 



 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wierzchowo. 

 

 

WÓJT 

Jan Szewczyk 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


