
Nr pisma: WAU.6721.3.2022-2 Swarzędz, 16.08.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rejon ulic Cechowej i Warszawskiej w Swarzędzu” 

oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz na podstawie art. 39 ustawy
z dnia  03.10.2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity,  Dz. U. z 2022 r. poz.  1029 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską  w  Swarzędzu  Uchwały  Nr  LIV/584/2022  z  dnia  28.06.2022  r.  w  sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon
ulic  Cechowej i  Warszawskiej  w Swarzędzu” oraz  o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  miejscowego  planu  w formie  papierowej  lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji  elektronicznej bez konieczności
opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  na  adres:  umig@swarzedz.pl
w terminie do dnia 09.09.2022 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie  zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  prognozy  oddziaływania
na środowisko na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ustnie do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@swarzedz.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Klauzula informacyjna zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” znajduje się na stronie
http://bip.swarzedz.eu/index.php?id=353&L=688 
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