
OGŁOSZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew Gmina Brzeźnio - 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy 
Brzeźnio Nr XIX/102/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w miejscowości Rydzew Gmina Brzeźnio, w zakresie działek nr ewid. 1/2, 2, 3 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew Gmina 
Brzeźnio w zakresie działek nr ewid. 1/2, 2, 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 5 listopada do 26 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio, 
ul. Wspólna 44, pokój Nr 8, w godzinach 730 – 1530.  
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, w sali Nr 18, o godz. 1100.  
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd 
Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub w w Urzędzie Gminy w Brzeźniu 
ul. Wspólna 44 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 grudnia 2012 r. 
 
Jednocześnie, 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko w dniach od 5 listopada do 26 listopada 2012 r. Przedmiotem prognozy jest 
projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej. 
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, pokój Nr 8, w godzinach 730 – 1530. Mogą też składać 
uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy 
uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźniu, 

ul. Wspólna 44 w godzinach urzędowania; 
2. 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-
mail: gmina@brzeznio.pl 

 
Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot 
uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy 
Brzeźnio, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie 
jest prowadzone. 
 

                                                            Wójt Gminy Brzeźnio 

mailto:um@lask.pl

