
 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA DREZDENKA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Drezdenko - rejon ul. Wita Stwosza i ul. 11 Listopada 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 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 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr VI/49/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko  

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  25.09.2015 r. do 16.10.2015 r. w Urzędzie Miejskim w 
Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, w pokoju nr 10, w godzinach pracy urzędu.  
 Dnia  5.10.2015 r. o godzinie 10.00. w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 1 w Drezdenku, w Sali Sesyjnej 
odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. 

 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 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, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa  w okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz dokumentami związanymi  
z projektem planu, dostępny będzie w okresie wyłożenia w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.drezdenko.pl), zgodnie 
z art. 21 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.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi na 
piśmie, jak również w postaci elektronicznej: 

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 
1662 ze zm.) lub 

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 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 2013 r., 
poz. 1235 ze zm.), każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub w formie elektronicznej na 
adres budownictwo@drezdenko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi  
i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Drezdenka (Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 
Drezdenko) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2015 r. 

Właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka. 

Burmistrz Drezdenka 

mgr Maciej Pietruszak 

 

 

http://www.bip.drezdenko.pl/
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