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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Przytyk 

o podjęciu przez Radę Gminy w Przytyku uchwały nr XLII.241.2014 z dnia 30 czerwca 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno-
usługowych w miejscowości Przytyk 

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

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012  r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 
i 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. 
Nr 199, z 2008 r. poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 

 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Przytyku uchwały nr XLII.241.2014 z dnia 30 

czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno-usługowych w miejscowości Przytyk wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. Granice obszarów objętych planem przedstawiono na mapie 
w skali1: 1 000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1  do uchwały. 
 

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Urzędu Gminy 
Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk. 

 
Wnioski do planu i/lub prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie do 

dnia  12 listopada 2014r, w sposób jak następuje: 
1. w formie pisemnej - na adres Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk; 
2. ustnie do protokołu - w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

pokój nr . 34; 
3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej - na adres elektroniczny: przytyk@przytyk.pl , 

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
 

Wnioski winny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę oraz adres zgłaszającego, przedmiot 
wniosku oraz (ewentualnie) oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Przytyk. 

 
 

Wójt Gminy Przytyk 
Dariusz Wołczyński 

Załączniki: 
Uchwała nr XLII.241.2014 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 czerwca 2014 r. wraz z załącznikiem 
graficznym nr 1. 
 


