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OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, 

Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: 

Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. 

zmiany ca. 10,84 ha) oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko

Na  podstawie  art.  17  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U.  Nr 80,  poz. 717,  ze  zm.)  oraz  na  podstawie  art.  39 
w związku  z  art.  54  ust.  2  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, poz. 1227, ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę  Miejską  w  Swarzędzu  Uchwały  Nr XII/70/2011 z  dnia  24  maja  2011  r.  w  sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, 
Zamkowej,  Św.  Marcina  oraz  Strzeleckiej  w  tym  osiedli:  Kościuszkowców,  Czwartaków, 
Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Szczegółowy  obszar  opracowania  obejmuje  wybrane  działki  w  północnej  części 
os. Kościuszkowców,  działkę  105/47  w południowej  części  os.  Kościuszkowców oraz  wybrane 
działki w rejonie ulic Strzeleckiej i św. Marcina (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).

Wnioski do miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2012 r. i powinny zawierać imię i     nazwisko,   
nazwę i adres wnioskodawcy,  przedmiot wniosku (z zaznaczeniem którego z opracowań dotyczą) 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zainteresowani mogą składać wnioski w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1,  62-020 Swarzędz. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
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