
Piława Górna, 13  marca  2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA PIŁAWY GÓRNEJ 

 

o przystąpieniu do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych terenów miasta Piławy Górnej, położonych przy ulicach: Groszowieckiej, 

Osiedle Nowe, T. Kościuszki oraz na zapleczu ul. Piastowskiej” oraz wszczęciu procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń niniejszego planu 

miejscowego. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piławie Górnej uchwały nr 85/XIX/2016 z dnia 30  

marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy śródmiejskiej Piławy Górnej”; skorygowanej  

w zakresie granic terenów objętych zmianą planu miejscowego uchwałą nr 121/XXX/2017 Rady 

Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

Zmiana planu miejscowego, określonego powyżej, zostanie dokonana w trybie 

sporządzenia „miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 

terenów miasta Piławy Górnej, położonych przy ulicach: Groszowieckiej, Osiedle Nowe,  

T. Kościuszki oraz na zapleczu ul. Piastowskiej”  t.j.: 

1) terenu położonego przy ul. Groszowieckiej, zawartego w granicach działek ewidencyjnych o nr: 

860, 861, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/9, 370/11, 370/12, 370/13, 

370/14, 370/15 oraz części działki ewidencyjnej nr  370/16  AM.5  obręb 0001 Południe;  

z przeznaczeniem pod zabudowę usługową; 

2) terenu położonego przy ul. Groszowieckiej, zawartego w granicach działki ewidencyjnej  nr 375 

AM.5 obręb 0001 Południe; z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, 

3) terenu położonego przy ul. Osiedle Nowe, zawartego w granicach części działki ewidencyjnej 

nr 182/9  AM.2 obręb 0004 Kopanica; z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną; 

4) terenu położonego przy ul. T. Kościuszki, zawartego w granicach części działki ewidencyjnej nr 

184 AM.2 obręb 0004 Kopanica; z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną; 

5) terenu położonego na zapleczu ul. Piastowskiej, zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 

49/1 AM.1 obręb 0004 Kopanica; z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, z przeznaczeniem uzupełniającym w formie zabudowy usługowej. 

Wyżej wyszczególnione tereny, zawarte w granicach planu miejscowego, są wskazane na 

załączniku mapowym, który jako załącznik do niniejszego ogłoszenia jest wywieszony na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz umieszczony na jego stronie internetowej  

http://pilawagorna.biuletyn.net/  

Zainteresowani    mogą   składać   wnioski   do  „miejscowego   planu   zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów miasta Piławy Górnej, położonych: Groszowieckiej, 

Osiedle     Nowe,   T.   Kościuszki     oraz   na    zapleczu   ul.   Piastowskiej”     w    terminie  

do 28 kwietnia 2017 r.                                                                                                              

http://pilawagorna.biuletyn.net/


Wnioski  należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy  

ul. Piastowskiej 69, 58-240 Piława Górna. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Formularze wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 17 Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej oraz na stronie  internetowej http://pilawagorna.biuletyn.net/ Zainteresowani mogą się 

zapoznać z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 

 

Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 oraz 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 (tekst jednolity – Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń 

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta 

Piławy Górnej, położonych przy ulicach: Groszowieckiej, Osiedle Nowe, T. Kościuszki oraz 

na zapleczu ul. Piastowskiej”. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej określonego planu miejscowego, w terminie 

do 28 kwietnia 2017 r.  Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie należy składać na piśmie w siedzibie 

Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69, 58-240 Piława Górna. Jednocześnie 

zawiadamiam, że zgodnie z art. 40 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi 

i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu 

miejscowego mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym; na adres: um@pilawagorna.pl a także za pomocą skrzynki podawczej Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej. 

        

          

                                                                                          Burmistrz Piławy Górnej 

                                                                                                     Zuzanna Bielawska 

http://pilawagorna.biuletyn.net/
mailto:um@pilawagorna.pl

