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BIP 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Piszczygłowy w Odolanowie 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778 z 
późniejszymi zmianami) oraz 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 (Tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 
353 z późn. zm. z późniejszymi zmianami) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta 
Odolanów uchwały nr XIX/151/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ul. Piszczygłowy w Odolanowie. 
 
Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 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 zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków. 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. 
 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, Rynek 11, 63 – 430 
Odolanów, w terminie 21 dni od daty udostępnienia informacji na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej. 
 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:  
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym lub  
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne lub  
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów. 
 

 


