
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

      Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2018 r., poz. 

2018 ze zm.), 

z a w i a d a m i a m 

 
o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. 

Antoniego Depczyńskiego i ul. Chełmińskie Przedmieście. 

      Podstawę prawną projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stanowi uchwała Rady Miejskiej Chełmży  nr XXXI/232/18 z dnia 19 kwietnia 2018  

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie 

Przedmieście. 

     Informuję    o    możliwości   zapoznania  się  z   niezbędną   dokumentacją  sprawy, tj: 

-  uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływani na    

    środowisko, 

-  prognozą oddziaływania na środowisko, 

-  wymaganymi ustawą opiniami. 

 Dokumentacja wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. 

Józefa Hallera 2, pokój nr 17 w godzinach od 7 
oo

– 15 
oo 

a we wtorek od 8
oo 

 – 16
oo

 ,  od dnia 20 

lutego 2019 r. do dnia 18 marca 2019 r. 

  Uwagi i wnioski można składać  w terminie co najmniej 21 dni  od dnia ogłoszenia,  

z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, tj. do 4 kwietnia 2019 r. 

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2; 

2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym, adres e-mail: um@chelmza.  

 Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta  

Chełmży. 

 

 

 
                          Burmistrz Miasta Chełmży 

                                                                                     mgr Jerzy Czerwiński 

 

 

 


