
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

      Na  podstawie  art.  17  pkt  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, poz.1846, poz. 2185, poz.
2747  oraz  art.  54  ust.  2  i  ust.  3  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 (Dz. U. z 2022 poz. 1029, poz. 1260, poz. 1261,
poz. 1783, poz. 1846, poz. 2185, poz. 2687) oraz uchwał Rady Miasta Skierniewice: Nr XLIII/
63/2022 z dnia 30 maja 2022 r.  i  Nr  XLVIII/136/2022 z dnia  27 października  2022 r.  w
sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego,  zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta

Skierniewice położony przy ulicy Sierakowickiej,
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta

Skierniewice położony  w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Kasztanowej.
Wyłożenie do publicznego wglądu, ww. projektów i prognoz oddziaływania na

środowisko nastąpi w dniach od     2 lutego      2023 r. do     22 lutego 2023 r.    w siedzibie Urzędu
Miasta Skierniewice przy ul. Floriana 9, pokój 20 w godzinach 800 - 1600.
Jednocześnie  informuję  o  możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  spraw  (w/wym.
opracowaniami) na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/ogloszenia_i_komunikaty/.
    Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  planu  miejscowego  rozwiązaniami,
odbędzie  się  w  dniu  8  lutego  2023  r. w budynku  Urzędu  Miasta  Skierniewice  przy
ul. Floriana 9, pokój 20  w godz. 15ºº - 17 00.
    Zgodnie  z  art.  18  ust.1  ustawy,  każdy  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi do wybranego projektu planu miejscowego należy składać w formie papierowej lub
elektronicznej,  w  tym  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej,  w  szczególności
poczty elektronicznej na adres email: umskier@um.skierniewice.pl lub za pomocą platformy
ePUAP.

Uwagi  do  wybranej  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  należy  składać  w  formie
pisemnej,  ustnie  do  protokołu  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Skierniewice z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2023 r.

Skierniewice, 23.01.2023 r.

Administratorem danych  osobowych przetwarzanych  w  związku  z  realizacją  zadań  w zakresie
planowania  przestrzennego  jest  Prezydent  Miasta  Skierniewice,  przy  ul.  Rynek  1,  96-100
Skierniewice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod
adresem:https://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/klauzule_informacyjne.

PREZYDENT MIASTA 

          KRZYSZTOF  JAŻDŻYK


