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OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” 
obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec  
i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu, 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto 
Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice, 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto 
Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów Niepołomicach, 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów  
w rejonie Strzelnicy Wojskowej dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach. 

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz. U z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz w związku z  Uchwałami Rady Miejskiej  
w Niepołomicach Nr XVIII/259/12, XVIII/260/12  z dnia 24 maja 2012r, oraz Nr XXI/293/12, XXI/294/12 z dnia 29 sierpnia 
2012r. : 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia 
o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego 
wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec  
i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto 
Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto 
Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów Niepołomicach. 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie 
Strzelnicy Wojskowej dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach. 

 

Projekty zmian planów  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 3 
w dniach od 25 czerwca 2013 r. do 25 lipca 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2013r.  
o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 3 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  miejscowego planu objętego 
wyłożeniem, może wnieść uwagi.  

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2013 r.– z podaniem imienia  

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi 
można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice: 
- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach na Dzienniku podawczym,  
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, 
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).  

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty zmian  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu. 

 Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do 
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na 
wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 
2013r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach lub na jego adres.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.  
 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE 

             


