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OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „Biafamar” w Czarnej

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 46 pkt I i art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Po byłej Fabryce Maszyn
Rolniczych „Biafarnar” w Czarnej Bialostockiej - z przewidywanym przeznaczeniem glównie
na cele produkcyjno-usługowe.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie
od dnia 02 lutego 2023 r. do dnia 23 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czarnej Bialostockiej przy ul. Torowej 14A, pokój 101, w godzinach pracy Urzędu oraz
dostępne na stronie internetowej https:/tbip_umczarnabia1ostoCka.wrOta~od1aSia.Pl/ i na
portalu miejskim https://www.czarnabiatostocka.pl!. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami
projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogly to
zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: 85 713 13 47.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się
w dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w budynku IJrzędu Miejskiego w Czarnej
Białostockiej przy ul. Torowej 14 A (sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...)„ można wnosić uwagi
dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Czarnej Białostockiej z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizac~nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2023 r. w formie:

pisemnej (adres: ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka),
drogą elektroniczną (adres: um@czarnabialostocka.pl).

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi
do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Czarn~ Białostockiej
w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https:/!bip
umczarnabi alostocka.wrotaDodlasia. i:,l/
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