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OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Stradomia 
Wierzchnia". 

Na podstawie art. 17 pl<t 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Sycowie Uchiwaty nr XL/282/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Stradomia Wierzchnia". 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców 
przy ul. Mickiewicza 1 w Sycowie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego 
ogłoszenia. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1. pktl, art.46 u s t . l i art. 51 ust-1. 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 (t.j. Dz. 
U. z 2017r, poz. 1405), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania, w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP 
Stradomia Wierzctinia". 

W związku z art, 39 ust. 1 ustawy zawiadamiam, że każdy może ztożyć uwagi i 
wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i 
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców, 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i 
Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, 56 - 500 Syców, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na p.nowak@sycow.pl , bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego 
obwieszczenia. 
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