
Krzyżanowice, dnia 20.01.2023 r. 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 

obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej 
 

1. W związku z art. 17 pkt. 13 na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.         
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z poźn. zm.) 
zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony       
w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 30 stycznia 2023r. do 20 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. 
Główna 5, 47-450 Krzyżanowice; w godzinach pracy urzędu. 

 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się     

w dniu 9 lutego 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 
Krzyżanowice o godz. 16.00. 

 
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, można składać   
w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice lub 
elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: infrastruktura@ 
krzyzanowice.pl oraz w sposób dotychczasowo przyjęty tj. za pośrednictwem platformy ePUAP,       
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego 
uwagę, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 r.  

 
2. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam 
o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony       
w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  

 
Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 30 stycznia 2023r. do 20 lutego 
2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice w godzinach 
pracy urzędu. 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Krzyżanowice na zasadach 
i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. 
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 7 marca 2023 r. zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia.  
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanowice. 
 
Informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Krzyżanowice 
z siedzibą w Krzyżanowicach, przy ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, adres e-mail: 
ug@krzyzanowice.pl. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych 
dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Krzyżanowice w zakładce RODO oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy Krzyżanowice.  

 
 
 

Z up. Wójta Gminy Krzyżanowice 
 

Wolfgang Kroczek Zastępca Wójta 
 

 
  
 


