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OGŁOSZENIE  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin na obszarze                                                         
obejmującym działki  o numerach ewidencyjnych 137/1 i 136 - część 

 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                       
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)    
 

z a w i a d a m i a m 
 

o podjęciu przez Radę Gminy Chodzież uchwały Nr I/2/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chodzież w obrębie wsi Podanin na obszarze obejmującym działki  o numerach ewidencyjnych 
137/1 i 136 – część. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28,   
64-800 Chodzież, w terminie do dnia  9 kwietnia  2012 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 Równocześnie, na podstawie 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. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 
 

z a w i a d a m i a m  
 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin na obszarze 
obejmującym działki  o numerach ewidencyjnych 137/1 i 136 – część, opracowywanego                              
na podstawie uchwały Nr I/2/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012 r.; przedmiotem 
opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu 
na środowisko. 
 Zgodnie z art. 40 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, wnioski  do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w 
formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 
28,64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres sekretariat@gminachodziez.pl w terminie                
do dnia 9 kwietnia  2012 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Chodzież. 
 
 
            
         Wójt Gminy 
            
         /-/ Zbigniew Salwa 

mailto:sekretariat@gminachodziez.pl

