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OBWIESZCZENIE NR 2/2022 

WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą 

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 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. 2022 poz. 1029  z późn. zm.). 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Gminy Miedźno, Uchwały Nr 232/XXIX/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Ostrowy nad Okszą wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, 

w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

Uchwała o przystąpieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Miedźno: https://www.bip.miedzno. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. projektu zmiany planów miejscowych oraz 

prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski do  zmiany planu należy składać na piśmie do dnia 

16 września 2022 r. w Urzędzie Gminy w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub za  pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@miedzno.pl  bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanych podpisem elektronicznym.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny 

działki).  

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Gminy 

w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@miedzno.pl bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 16 września 2022 r..   

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer 

ewidencyjny działki).  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miedźno. 
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