
 
OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY LĄDEK 
o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowani  

przestrzennego  w gminie Lądek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 
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 2016, poz. 353), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Lądek: 
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów      

w gminie Lądek; 
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru               

w miejscowości Dziedzice; 
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru                

w miejscowości Dolany; 
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru               

w miejscowości Wola Koszucka; 
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów             

w miejscowości Lądek; 
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru               

w miejscowości Wacławów; 
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru               

w miejscowości Ciążeń, obręb Ciążeń Wschód; 
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru                

w miejscowości Ratyń; 
9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru                 

w miejscowości Sługocin; 
 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 kwietnia do 9 maja 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 42-406 Lądek, pokój 3 w godzinach            
od 8.00 do 15.00. 

 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r.  
w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy Lądek,  ul. Rynek 26, 42-406 
Lądek o godzinie 12.00. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                         

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku 
z art. 54 ust. 3 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 2016, poz. 353) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. miejscowych 
planów i prognozy. 

  
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lądek lub ustnie do protokołu          

w siedzibie Urzędu Gminy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  

gmina@gmina-ladek.pl bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24 maja 2016 r. 

 
    Wójt Gminy Lądek 
   /-/ Artur Miętkiewicz 
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