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Pyzdry, 12.05.2022 

IR.PP.6722.1.2020 

OGŁOSZENIE 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm), Burmistrz 

Miasta  Pyzdry zawiadamia o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Rataje wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko w dniach od 20 maja 2022 r. do 13 czerwca r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, 

ul. Taczanowskiego 1,  62-310  Pyzdry oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Pyzdrach http://bip.Pyzdry.pl/. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 

dokumentacją sprawy: osobiście, w siedzibie Urzędu w godzinach przyjmowania interesantów, po 

uprzednim umówieniu się, telefonicznie pod nr 63 276 83 33 wew. 115 oraz przez adres e-mail: 

planowanie@pyzdry.pl lub za pomocą platformy epuap na adres GiMPyzdry/SkrytkaESP 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 31 maja 2022r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach w sali narad. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 

do miejscowego planu należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Miasta Pyzdry  na 

adres ul. Taczanowskiego 1,  62-310  Pyzdry lub elektronicznej za pomocą  platformy epuap na adres 

GiMPyzdry/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 

oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 

czerwca 2022r. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do 

prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w  Pyzdrach, adres ul. Taczanowskiego 1,  62-

310  Pyzdry lub adres e-mail: planowanie@pyzdry.pl, w terminie do dnia 28 czerwca 2022r. 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Pyzdry 

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. 

       Burmistrz Pyzdr 

                            /-/ Przemysław Dębski 
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