
         20 marca  2018 r. 
 

WÓJT 

GMINY KRASNE 
  

 OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 22 – „Palikówka” – Etap I/1 

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/228/09 Rady Gminy Krasne, z dnia 26 marca 2009 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Palikówka, gmina Krasne, pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 22 – 

„Palikówka”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 22 - „Palikówka” – Etap I/1, obejmującego trzy obszary, w 

tym: Obszar Nr 1, położony w sąsiedztwie autostrady A4, Obszar Nr 2, położony w rejonie 

skrzyżowania drogi powiatowej pn.: „Palikówka – droga przez wieś” z drogą gminną 

pn.:”Palikówka–Przycznia”, oraz Obszar Nr 3 położony w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej 

relacji Terliczka–Łąka–Strażów z drogą gminną relacji Palikówka–Łąka, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 marca do 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy Krasne, pokój nr 28 w godzinach pracy Urzędu.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 

19 kwietnia 2018 r., o godz. 1530, w  sali widowiskowej Domu Strażaka w Palikówce, 

Palikówka 258. 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać 

na piśmie do Wójta Gminy Krasne z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia  4 maja  2018 r. 

 

 

Wójt Gminy Krasne 

Wilhelm Woźniak 


