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OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLEŚNICA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzelce wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą 

oddziaływania na środowisko 

 

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

Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 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 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), a także uchwały Nr XIV/72/19 

Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzelce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w dniach: od 3 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy, ul. 

Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pokój 5, w godzinach pracy urzędu. 

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica – bip.gminaolesnica.pl/ Prawo 

Miejscowe/ Plan zagospodarowania przestrzennego. – Aktualności. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. w świetlicy tutejszego Urzędu, od godz. 12.30 do godz. 

13.30. 

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

w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy 

oddziaływania na środowisko.  

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 

sekretariat@gminaolesnica.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 

sierpnia 2020 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica.  

                                                                                                              Burmistrz 

                                                                                                                    Miasta i Gminy Oleśnica 

                                                                                                                           mgr Leszek Juda 

                                                                                                                                                             
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest 

Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica tel. 41 377 40 36 e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl. Klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://gminaolesnica.pl/ochrona-

danych-osobowych/ 


