
WÓJT GMINY PYSZNICA 

UL. WOLNOŚCI 322 

37-403 PYSZNICA 

WOJ. PODKARPACKIE 

GP.I.6720.1.2023      Pysznica, dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

 
o przystąpieniu do sporządzenia VI i VIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica 
 

 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Pysznica uchwał: 

1) Nr XXXVIII/257/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica; 

2) Nr XXXVIII/259/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica. 

 
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz 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 (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1029 z 
późn. zm.), w/w projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Pysznica. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych zmian Studium. Wnioski należy 
składać: 

1) na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,  
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym na adres: ug@pysznica.pl 

w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Wójt Gminy Pysznica 

Łukasz Bajgierowicz 

 

 
Obowiązek informacyjny: 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica. Więcej informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Gminy Pysznica znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://pysznica.pl/ 
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