
OBWIESZCZENIE NR 4/2021 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 8 października 2021 r. 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno – tereny 

położone na wschód od drogi wojewódzkiej D-491" 

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą nr 154/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno 
z dnia 28 sierpnia 2020 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno – tereny położone na wschód od 
drogi wojewódzkiej D-491" (Uchwała Nr 84/XII/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 września 2007 r. –  
Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2008 Nr 4 poz. 57), w dniach od 18 października do 19 listopada 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Miedźnie, ul. Ułańska 25, pokój nr 14 w godzinach od 8ºº do 14ºº. 

Projekt zamieszczony będzie w podanym terminie również na stronie internetowej  Urzędu Gminy 
Miedźno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 15ºº w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Miedźnie. 

Zmiana dotyczy terenu pomiędzy ulicami  Księżycową, Szkolną i Sportową w Miedźnie. 

Uwagi do planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 
publicznego wglądu. 

Uwagi do planu należy składać do Wójta Gminy Miedźno, na piśmie, na adres: ul. Ułańska 25, 42-120 
Miedźno lub w formie elektronicznej na adres ug@miedzno.pl, a w sprawach związanych z ochroną 
środowiska również ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r., 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. 

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miedźno.. 

   

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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