
Czechowice-Dziedzice, 25 kwietnia 2014 r. 
 

BURMISTRZ CZECHOWIC-DZIEDZIC 
Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

o przystąpieniu do sporządzenia: 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy 
Czechowice-Dziedzice, obejmującej teren działki nr 2883/36, położonej w rejonie 
ulicy Legionów 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy 
Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicami: Legionów, 
Lipowską i Kamionka 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, 
Górniczą oraz południowymi granicami działek nr 4506/9  oraz 4074/40, 74, 76, 78, 79, 
81, 122, 125 
 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 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. 2008 
Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czechowicach – 
Dziedzicach: 

 uchwały Nr XLIX/454/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice, obejmującej teren działki nr 2883/36, położonej w rejonie ulicy Legionów 

 uchwały Nr XLIX/455/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicami: Legionów, Lipowską i Kamionka 

 uchwały Nr XLIX/456/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy 
Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz 
południowymi granicami działek nr 4506/9  oraz 4074/40, 74, 76, 78, 79, 81, 122, 125 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania 

na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-
Dziedzicach, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Ks. Barabasza 1, 43-502 Czechowice-
Dziedzice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2014 r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic. 
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