OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHY DĄB
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 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, z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Dąb Uchwały Nr 0007.XLI.268.2018
Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suchy Dąb.
Przedmiotem zmiany studium jest aktualizacja polityki przestrzennej gminy, w szczególności
w zakresie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów oraz ich wielkości i rozmieszczenia
w przestrzeni gminy, a także realizacji nowych potrzeb gminy, w tym w zakresie realizacji
inwestycji celu publicznego, które nie były dotychczas rozmieszczone w przestrzeni gminy.
Niezbędna jest także aktualizacja dokumentu w celu dostosowania jego ustaleń do nowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 oraz
stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 (2016).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać
w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, e-mail:
katarzyna.gorska@suchy-dab.pl w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Suchy
Dąb.
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