
IN.G.6722.1.2021 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, w związku z art. od 8a do 8d, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mordy, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XII/83/2019 z dnia 27 września 2019 r.                       

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mordy. 

Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się               

w dniach od 21.10.2021r. do 15.11.2021r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, pokój nr 11, 

przy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00, a także przez 

jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy 

Mordy. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 

08.11.2021r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (pokój nr 21). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą, wymieniony wyżej projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 

społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy 

wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  w nieprzekraczalnym terminie               

do dnia 29.11.2021 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 

zamieszkania albo siedziby a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.                 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

- w formie papierowej i składane w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9,                        

lub doręczane na adres:  Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, 

- w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@mordy.pl, a także za pomocą platformy ePUAP, tj. elektronicznej 

skrzynki podawczej Urzędu Miasta  i Gminy w Mordach: /82a7tv1mmq/skrytka, 

- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

/-/ Jan Paweł Ługowski 

 


