
Purda, dnia 11 grudnia 2018 roku 

 

OGŁOSZENIE  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego 

w obrębie geodezyjnym Purda 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 

Gminy Purda uchwały Nr XLI/314/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Purda i uchwały Nr XLI /315/2018 

z dnia 29 czerwca 2018 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie 

geodezyjnym Purda oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 

środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz prognozy. Organem 

właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Purda 

Wnioski mogą być wnoszone: 

− w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Purda, 11-030 Purda 19, 

− za pomocą poczty elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): 

• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

− w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Purda, pok. 11 A, 

w terminie 21 dni o daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. 

 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Wójt Gminy Purda 

Teresa Anna Chrostowska  

/-/   

 


