
WÓJT
GMINY SUCHY LAS

Zarządzenie Nr 22/2023

Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia | etapu konsultacji społecznych, dotyczących

1Obonee

zagospodarowania terenówobjętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennegow Złotkowie,w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”,

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz U

2.2023 r. poz. 40.) 1 $ 2 6 ust. 1 it. a uchwały Nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia

25 marca 2021 r. w sprawie zasadi trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

Suchy Las

Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

81.

Zarządza się przeprowadzenie | etapu konsultacji społecznych dotyczących

zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” — uchwała Rady

Gminy SuchyLas Nr XIII/151/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

sz
1. Głównym celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii, uwag i propozyci

mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenów w rejonie węzła komunikacyjnego

„Złotkowo” oraz zebranie wniosków interesariuszy do planu miejscowego, dotyczących

najbardziej akceptowalnych społecznie rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych

wskazanego terenu.
2. Celem konsultacji społecznych jest także poinformowanie interesariuszy o powodach

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennegow Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” - uchwała Rady

Gminy Suchy Las Nr XII/151/15 z dnia 17 grudnia 2015 r., a także o procedurze

sporządzania planu miejscowegoi terminie zbierania wniosków interesariuszy do planu

miejscowego.

83.

Wkonsultacjach społecznych, o których mowa w $ 1, uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy

Gminy Suchy Las, organizacje pozarządowe oraz inwestorzy i przedstawiciele innych

podmiotów realizujących swoje zadania na danym terenie

84.

4. Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy

Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie.



2. Opinie, propozycje i uwagi w ramach konsultacji społecznych zbierane będą równieżwormie|wiadomości przesyłanych|pocztą|elektroniczną—
na

—
adreskonsultacje nppGsuchylas.pl, pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las,padź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy SuchyLas, ul. Szkolna 13,62-002 Suchy Las.

3. Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców, zebrane podczas konsultacji społecznych, będąSianowiły istotny wkład przy procedowaniu projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego„Złotkowo”.

s5.
1. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 27 stycznia do 17 lutego 2023r2 Aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie,sugłonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”dostępny jest na stronach SIP Urzędu GminySuchyLas: https://suchylas.e-mapa.net/

$6.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone bez ponoszenia dodatkowych kosztów pozabieżącymi administracyjnymi i osobowymi kosztami Urzędu Gminy SuchyLas.

s7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Nieruchomości i PlanowaniaPrzestrzennego.

sa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

JTORT
Grzegorz Wojtera


