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OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) 
oraz uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 14 września 
2007 roku 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego „SKARSZÓW 
GÓRNY” położonego w rejonie miejscowości Skarszów Górny gmina Dębnica 
Kaszubska (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko),  
w dniach od 03 kwietnia 2009r. do 23 kwietnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Dębnica Kaszubska (76-248 Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a, pokój nr 4 
w godz. od 800 do 1400. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
rozwiązaniami odbędzie w dniu 16 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Dębnica Kaszubska 76-248 Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a, w sali 
konferencyjnej o godz. 1630 

Teren objęty opracowaniem położony jest na południe i na zachód od 
zainwestowania miejscowości Skarszów Górny. 
Teren objęty opracowaniem położony jest na południe i na zachód od 
zainwestowania miejscowości Skarszów Górny. 

Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu dla potrzeb lokalizacji 
elektrowni wiatrowych (wraz z określeniem innych funkcji terenu położonego 
w granicach planu).  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi.  

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 07 maja 2009r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Dębnica 
Kaszubska.  

 
 
 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska 
Eugeniusz Dańczak 

 
 

/tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 
oraz miejscowości Skarszów Górny, Skarszów Dolny, strona internetowa Urzędu Gminy/  

 

 


