
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy WIELICZKA-OBSZAR A w zakresie zapisów
§11 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  i  11  ustawy  z  dnia  27.03.  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) a także w związku z uchwałą
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30.03.2015r. Nr V/46/2015 zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy WIELICZKA-OBSZAR A (m. Wieliczka). Przedmiotem zmiany planu są wyłącznie
zapisy  §11  ust.  2  pkt  1  lit.  a  oraz  lit.  b  dotyczące stref  ochrony  konserwatorskiej
bezpośredniej K1 i pośredniej K2. 
Projekt zmiany planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.05. 2015 r.
do 19.06.2015r. (z wyjątkiem sobót i niedziel i świąt), w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32, pok.30 w godzinach  pracy Urzędu.  Ponadto będzie
ona  również udostępniona na stronie internetowej Gminy: http://www.wieliczka.eu.pl
Dyskusja  publiczna nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  planu  zostanie
przeprowadzona w dniu 25 maja 2015 r., początek o godz. 1530 w Sali „Magistrat” przy ul.
Powstania Warszawskiego 1. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma
prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym
terminie do 3.07. 2015 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu oraz oznaczeniem zmienianych zapisów, których uwaga dotyczy. 
Uwagi  można  wnosić  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 lub drogą elektroniczną,  zgodnie z art.  18 ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w formie zarządzenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka będą opublikowane 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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