OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Zakopane

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) oraz art. 39 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 2017 r. poz. 1405)
Zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały Nr XXXIII/514/2017 z dnia 27 kwietnia
2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Olcza” w Zakopanem, przyjętego uchwałą Nr XLV/591/2013 z dnia 26
września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5863 z dnia 7 października 2013 r.) oraz
o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla obszaru określonego na załączniku
graficznym stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do ww. uchwały.
Zmianą zostaną objęte:
1) część graficzna planu w zakresie:
- zmiany zasięgu i przeznaczenia części terenów RZ (przyłączenie do terenu 3.MN zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej),
- wyodrębnienia z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (2.MN/U) terenu
dz. nr ew. 42 obr. 111 oraz zmiana jej przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,
2) część tekstowa planu w zakresie wynikającym z konieczności dostosowania zapisów
do dokonanych w/w zmian graficznych.
Zainteresowani mogą składać wnioski, dotyczące zmiany wyżej wymienionego
miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia
22 listopada 2017 r.
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Zakopane - Urząd Miasta Zakopane 34
- 500 Zakopane ul. Kościuszki 13, na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również
wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej,
adres oraz przedmiot wniosku z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.
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