
          IOŚ.6721.1.2020.2021                                             Szczytniki, dnia 27 sierpnia 2021 roku. 

        (pieczęć Wójta Gminy Szczytniki)  

OBWIESZCZENIE 

 

               o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowości Marchwacz”. 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwały 

Rady Gminy Szczytniki nr XV/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Marchwacz”,  

 

zawiadamiam 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” obejmującego teren położony 

w północnej części wsi Marchwacz (działka nr 9/1 – obręb 0010 Krowica Zawodnia), w rejonie 

Mogiły Pomordowanych Mieszkańców Marchwacza, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w dniach od 6 września 2021 roku do 28 września 2021 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139, w godz. od 9.00 do 14.00. 

Zapoznanie się z projektem planu w siedzibie urzędu możliwe jest również po 

wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt telefoniczny: 62 -76 25 001 (wew. 3). 

Projekt planu udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

„Budownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne”. Ze względu na stan epidemii COVID 

19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa, 

dezynfekcja rąk po wejściu do Urzędu lub założenie rękawiczek ochronnych. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 7 września 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki o godz. 

1300. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 

uwagi. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Szczytniki w formie papierowej na adres: 

Urząd Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139, lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl, z podaniem imienia i 

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 

roku. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w toku 

prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w tym informacje osób, których dane dotyczą 

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szczytnikach, 

adres:https://bip3.wokiss.pl/szczytniki/, w zakładce „Budownictwo, Zagospodarowanie 

Przestrzenne – dokumenty do pobrania”. 

Wójt Gminy Szczytniki 

/-/ Marek Albrecht 


