
Kłodzko dnia 26.10.2022r. 
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY KŁODZKO 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Wojbórz, Krosnowice, 

Boguszyn, Jaszkowa Dolna. 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 
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 (tj. Dz. U. z 2022r. 
poz. 1029 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 303/VIII/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. w 
sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Wojbórz, Krosnowice, Boguszyn, Jaszkowa Dolna 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Wojbórz, 
Krosnowice, Boguszyn, Jaszkowa Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
2.11.2022r. do 23.11.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, w godz. 
od 07:30 do 15:30. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu: 
22.11.2022 r. o godz. 10.00 w sali  nr 106 (parter) Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kłodzko z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2022r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: platforma 
ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /ugklodzko/skrytka/) lub na adres poczty elektronicznej 
e- mail : ug@gmina.klodzko.pl. W temacie należy wpisać „zmiana mpzp gminy Kłodzko 303”. 

Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest 
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.ugklodzko.nv.pl/ 

 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kłodzko. Pełen zakres informacji znajduje 
się na stronie https://www.gmina.klodzko.pl/polityka_prywatnosci.html oraz siedzibie Administratora. 
 
 
 
 

Wójt Gminy Kłodzko 

/-/ Zbigniew Tur 

 
 
 
 
 
Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodzko w dniach od 26.10.2022r. 
do 7.12.2022r. 


