
OGŁOSZENIE NR RO.0050.037.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowej  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

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

§ 2. Projekt uchwały wraz zprognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest do dnia 23 lipca 2018 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. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach - działające na terenie gminy Pyskowice 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające w działalności statutową dziedzinę, w której 
podejmowane są konsultacje.

§ 4. 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

§ 5. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie od dnia 24 lipca 2018 r. 
do dnia 07 sierpnia 2018 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.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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