
Mysłowice, dnia …...stycznia 2023r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E.Orzeszkowej w            Mysłowicach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503 z późn. zm.) oraz art. 39 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  (t.j. Dz.U. 2022 poz.1029 z późn.zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Mysłowice:

- Uchwały nr LVII/903/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E.Orzeszkowej w  Mysłowicach 

Uchwała  wraz  z  załącznikiem  grafcznym  przedstawiającym  obszar  opracowania  dostępne  są  na  stronie
internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice  www.bip.myslowice.pl w zakładce
akty  prawne  i dokumenty/uchwały/uchwały  oraz  na  stronie:   www.planowanie.myslowice.pl w  zakładce
Plany miejscowe / Przystąpienia do planów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 24
lutego 2023 roku. Wnioski  mogą być składane w formie papierowej na adres: Prezydent Miasta Mysłowice,
ul. Powstańców  1,  41-400  Mysłowice  lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres
um@myslowice.pl oraz na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Mysłowice za pośrednictwem
platformy ePUAPP.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy lub
siedziby,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości  (załącznik  grafczny  –  mapa  lub  numer
ewidencyjny działki), której dotyczy. Wnioski mogą być składane na formularzu AP-19 dostępnym w Biurze
Obsługi Mieszkańca oraz zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice pod
linkiem  www.bip.myslowice.pl w  zakładce  Urząd  Miasta/  Pobierz  lub  złóż  wniosek  online/  Wydział
APrchitektury, Planowania i Strategii i na stronie internetowej www.  planowanie.myslowice.pl   w zakładce złóż
wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Prezydent  Miasta  Mysłowice,  jako APdministrator  Danych Osobowych  pozyskanych w ramach  składanych
wniosków,  wypełniając  art.12  RODO wskazuje,  że  wszelkie  informacje  o  których  mowa w  art.13  RODO
zawarte są w formularzu wniosku APP-19 oraz na stronie  www.bip.myslowice.pl.

Prezydent Miasta Mysłowice

(-) Dariusz  Wójtowicz
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