
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.142.2017
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr LI/380/10 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania    z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego          w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1.  Przedmiotem konsultacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

§ 2.  Projekt uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest do dnia 23 lipca 2017 r. 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: www.bip.pyskowice.pl  oraz 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji, w pok. nr 302 (II piętro), w godzinach urzędowania.

§ 3.  Konsultacje odbywają się w trybie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).  Uwagi i opinie dotyczące 
projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie od dnia 24 lipca    2017 r. do dnia 07 sierpnia 2017 r. 
włącznie w formie pisemnego stanowiska na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców 
Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice oraz drogą elektroniczną na adres: info@pyskowice.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego              
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska
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