
OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry oraz opracowania prognozy oddziaływania 

na środowisko 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 

Pyzdrach uchwały nr XXV/237/17 z dnia 10 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym 

Pyzdry oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 

 Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym. 

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu 

miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. 

Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 Na podstawie art. 39 ust. 1 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 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie w/w planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 

sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz składać wnioski, które zgodnie z art. 40 

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 2017 r., 

poz. 1405) można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Pyzdrach, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pyzdry.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się 

ogłoszenia.  

 Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Pyzdr.  

Burmistrz Pyzdr  

 /-/ Przemysław Dębski 

 

 

 

 


