
BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO  

Krosno Odrzańskie dnia 02.12.2022 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. 

 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 503 – tekst jednolity ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 
ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 – tekst jednolity ze zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim uchwały Nr LII/395/22 z dnia 29 września 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Baczyńskiego i ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim. 
 Granice obszaru opracowania planu oznaczono na załączniku graficznym do powyższej 
uchwały (do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krośnie Odrzańskim) i na stronie internetowej: 
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/akty/82/3724/   
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz w ramach 
przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski  należy składać w 
Urzędzie Miasta Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, w terminie do dnia 30 
grudnia 2022 r. 
 Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej  w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny na 
środowisko można złożyć również ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Krośnie Odrzańskim 
budynek B pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez 
Burmistrza Krosna Odrzańskiego.  
 W sprawie ograniczenia prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w 
toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, obowiązuje art. 8a 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
 

 
Obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 

został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno 

Odrzańskie www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/, na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim. 
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