
OGŁOSZENIE 
 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu geodezyjnego Drzonek. 

 

 

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

przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m  o podjęciu przez Radę 

Miasta i Gminy Dolsk uchwały NR LII/357/23 z dnia 22 lutego 2023 r., w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

geodezyjnego Drzonek. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 

Dolsk, w terminie od dnia 16.03.2023 r. do dnia 09.04.2023 r. włącznie. 

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

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Na podstawie art. 39 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m  

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Drzonek. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk oraz składać wnioski, które zgodnie z art. 40 

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. z 2022 r. 

poz. 1029 z późn. zm.) można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, albo za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: umig@dolsk.pl, 

w terminie od dnia 16.03.2023 r. do dnia 09.04.2023 r. włącznie. 

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. 
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