
OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka

Na podstawie  art.  11  pkt  1  ustawy z dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym /tj. Dz.U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 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 /t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Wieliczce uchwały Nr XXVIII/341/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wieliczka. Studium obejmuje cały obszar gminy Wieliczka w jej granicach administracyjnych.  Do
sporządzanego Studium zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w zakresie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i
Gminy Wieliczka, bezpośrednio (poprzez złożenie w Urzędzie) lub drogą pocztową na adres: 32-
020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 lutego
2017r. Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot
wniosku oraz  oznaczenie  nieruchomości,  kt  órej  dotyczy. Do wniosku wskazane jest  dołączenie
mapki ewidencyjnej (lub jej kserokopii) obejmującej nieruchomość będącą przedmiotem wniosku,
jak też innych załączników wg uznania wnioskodawcy.
Wzór wniosku do ewentualnego wykorzystania przez zainteresowanych jest dostępny na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: www.wieliczka.eu. oraz w Wydziale Geodezji i
Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32.
Wnioski złożone z zachowaniem w/w terminu (do 10.02.2017r.) będą rozpatrzone przez Burmistrza
Miasta i Gminy Wieliczka na etapie sporządzenia projektu Studium. Rozpatrzenie nastąpi w formie
zarządzenia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wieliczka  publikowanego  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka na stronie internetowej:
http://bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Article/id,240892.html
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