
WÓJT GMINY DĄBROWA 

ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 

GP.6720.1.2021.MP                                 Dąbrowa, 25 marca 2021 r. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 

Gminy Dąbrowa uchwały nr XXVI/242/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dąbrowa. 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na środowisko  

w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa w terminie do dnia 

16.04.2021 r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  

na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym  

do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa. Zgodnie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej; 

2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: ug@gminadabrowa.pl.  

 

 

Z up. Wójt Gminy Dąbrowa 

         Marcin Oszańca 

Zastępca Wójta  
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Dąbrowa 

od 25.03.2021 r. do 16.04.2021r.  
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