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OBWIESZCZENIE                                                                  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
O  WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE NAGODZICE, 

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1, 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 503 ze zm.), oraz uchwały nr XXXVII/189/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r. Rady Miejskiej w Międzylesiu oraz uchwały nr XLIII/249/2022 z dnia 28 stycznia 

2022 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/189/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 zawiadamiam o 

wyłożeniu do publicznego wglądu: 

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  MIASTA I GMNY MIĘDZYLESIE DLA TERENU POŁOŻONEGO                

W OBRĘBIE NAGODZICE,  WRAZ Z  PROGNOZĄ  ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

 

w dniach od  20.10.2022 r. do  10.11.2022 r. w godzinach  od 1000 do 1300   w  Urzędzie Miasta i 

Gminy Międzylesie, plac Wolności 1,  57-530 Międzylesie 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się dnia  03.11.2022 r  w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 54-530  Międzylesie, 

w sali nr 14. Rozpoczęcie dyskusji godz. 11.00. 

 

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy jw. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie zmiany 

planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2022 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione drogą elektroniczną na adres email: 

urzad@miedzylesie.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.  

        Zgodnie z art 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 oraz art. 46 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 /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm./, każdy może 

wnieść uwagi i wnioski do projektu prognozy oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej 

zmiany planu miejscowego. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej lub ustnie do 

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

za pośrednictwem platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2022 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
                                                                                                                                 /-/Tomasz Korczak 
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