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OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego tereny 
położone  w Swarzędzu w rejonie  ulic  Augusta  Cieszkowskiego,  Zygmunta Grudzińskiego, 
Zamkowej,  Św.  Marcina  oraz  Strzeleckiej  w  tym  osiedli:  Kościuszkowców,  Czwartaków, 
Dąbrowszczaków i  Zygmunta III Wazy

Na  podstawie  art.  17  pkt  10  i  art.  19  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.
o planowaniu poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635) i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego tereny położone w 
Swarzędzu  w  rejonie  ulic  Augusta  Cieszkowskiego,  Zygmunta  Grudzińskiego,  Zamkowej,  Św. 
Marcina  oraz  Strzeleckiej  w  tym  osiedli:  Kościuszkowców,  Czwartaków,  Dąbrowszczaków  i 
Zygmunta III Wazy.

Ponowne  wyłożenie  do  publicznego  wglądu  obejmuje  zmiany  w  projekcie  planu
w następującym zakresie:
– zmiany w projekcie uchwały:

w Rozdziale I Postanowienia ogólne §2 ust. 1 pkt 1, §2 ust. 3 pkt 19;
w Rozdziale II Ustalenia ogólne §4 ust. 1 pkt 1, §4 ust. 1 pkt 3, §4 ust. 1 pkt 4, §4 ust. 1 pkt 9 
lit. h, §5 ust. 7, §13 ust.3 pkt 2, §13;
w Rozdziale III Ustalenia szczegółowe §16, § 18, §19, §22 pkt 4 lit.c, § 24;

– zmiany na rysunku planu, dostosowane do zmian w projekcie uchwały.

Przedmiotowa  część projektu  planu  miejscowego  wraz  z  prognozą  oddziaływania 
na środowisko będzie wyłożona w terminie od 21 maja 2009 r. do 15 czerwca 2009 r., w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 309, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowej  części  projektu planu miejscowego 
rozwiązaniami  odbędzie  się  w  dniu 03  czerwca  2009  r. w  sali  207  Urzędu  Miasta  i  Gminy 
Swarzędz o godz. 15:00.

Zgodnie  z  art.  18  ust.  1  w/w  ustawy,  każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte
w przedmiotowej części projektu planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2009 r.


