
                                                                                                 

                                                                                                              

O B W I E S Z C Z E N I E  

                                        Wójta Gminy Pysznica                                                            

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, 

Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap I 

  

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

przestrzennym (t.j. z. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Rady Gminy w Pysznicy  

Nr XXXII/189/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  

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

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

 z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  części projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie 

ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – 

Etap I 

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 17 lipca 2017r. do 14 sierpnia 

2017r. w siedzibie Urzędu Gminy  Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica, w pokoju  

nr 4 w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 700 do 1500 oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Pysznica http://www.pysznica.bip.gmina.pl. 

 

Przedmiotem ponownego wyłożenia, są ustalenia tekstu i rysunku projektu planu –  

w części, w której wprowadzono do w/w opracowań planistycznych, nieznaczne zmiany 

względem uprzednio wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, a mianowicie: 

 terenu obecnie oznaczonego symbolem „ETAP II” pomiędzy symbolami 1U i 1MN  

(w projekcie planu poprzednio wyłożonym do publicznego wglądu, teren oznaczony był 

symbolem 1R) – zmiana dotyczy przeniesienia terenu 1R do opracowania w etapie II. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy 

Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica w sali nr 4 o godz. 1300. 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby 

fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 

wnosić uwagi do projektu planu.  

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pysznica z podaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2017 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz  

z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

            

                                                                      Wójt Gminy Pysznica 

                                                                         Tadeusz Bąk 


