
OGŁOSZENIE   

  BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

 

 

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

przestrzennym /Dz. U. 2022r., poz. 503 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę  Miejską w Międzylesiu  

w dniu 28 czerwca 2022r. niżej wymienionych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego: 

• uchwała nr L/293/2022 - obszar położony w obrębie Gajnik - część wschodnia, 

• uchwała nr L/294/2022 - obszar położony w obrębie Nowa Wieś, działka nr ewid. 110/3, 

• uchwała nr L/295/2022  - obszar położony w obrębie Smreczyna, działka nr ewid. 85/8 i 85/9.  

Przedmiotem miejscowych planów jest przeznaczenie terenów w granicach objętych w/wym. uchwałami na 

cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym usług turystyki.   

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wym. miejscowych planów. Wnioski należy składać na 

piśmie w terminie do dnia 10 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, 57-530 

Międzylesie, ul. Plac Wolności 1. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Na podstawie art. 39, art.40 w związku z art. 46 pkt.1, art.50 ustawy z dnia 3 października 2008r o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022r., poz. 1029 ze zm./ zawiadamiam o przystąpieniu do  

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/wym. miejscowych planów. Wnioski i uwagi w związku 

ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko można składać  w formie pisemnej lub ustnej do 

protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@miedzylesie.pl w 

terminie do dnia 10 sierpnia 2022r. Wniosek  powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych 

postępowań dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta i 

Gminy Międzylesie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 

przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie pod adresem www.miedzylesie.pl w zakładce RODO. 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

                                                                                                                                         /-/Tomasz Korczak 

 

 


