
Burmistrz Borku Wielkopolskiego                                              Borek Wlkp., dnia 20 października 2014r.

Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek Wlkp.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/210/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 października
2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek Wlkp. wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko,  w dniach od 28 października 2014 r. do dnia 18 listopada 2014 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., hala operacyjna, stanowisko
nr 4 w godzinach urzędowania.

Projekt  zmiany  Studium  wraz  z prognozą  oddziaływania  na  środowisko  zostanie  również
udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Projekt zmiany Studium obejmuje następujące tereny: Zalesie dz. nr 399/1, 399/2, 399/3, 399/4,
399/8,  część  399/7,  Zalesie  dz.  nr  343/1,  Zalesie  dz.  nr  345/3  i 417,  Skokówko dz.  nr  65/10,
Bruczków dz. nr 6/4, Jeżewo dz. nr 134/18, Zimnowoda dz. nr 35/16, Zimnowoda dz. nr 373/4,
Karolew dz. nr 141/2 i 141/3, tereny z przeznaczeniem pod nowy przebieg południowej obwodnicy
miasta  Borek  Wlkp.  i  Karolew  oraz  tereny  potencjalnej  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych wraz
z towarzyszącymi im urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, korytarzami
infrastruktury technicznej oraz strefami możliwego oddziaływania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 31 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810
Borek Wlkp., na sali konferencyjnej o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi dotyczące projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Borku Wlkp. z podaniem imienia i nazwiska
lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga  dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2014 r.

Burmistrz Borku Wlkp.
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