
OG£OSZ EN I E
o ponownym wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego  w Rojowie w rejonie oczyszczalni œcieków’’ wraz z prognoz¹

oddzia³ywania na œrodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 w zwi¹zku z  art. 54  ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227 ze zmiana-
mi) zawiadamiam o ponownym wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Rojowie w rejonie oczyszczalni œcieków’’ wraz z pro-
gnoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 12 czerwca 2013r. do 3 lipca 2013r. w siedzibie Urzê-
du Miasta i Gminy Ostrzeszów  ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów w godz. od  9:00  do  14:00  pok. nr
88 (III p.).  

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 26 czerwca 2013r. o godz. 11:30 w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, sala nr 17.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego,
mo¿e wnieœæ uwagi.

Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów,  z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 lipca 2013 r.

Jednoczeœnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informa-
cji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywa-
nia na œrodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informujê o: 

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, 

której przedmiotem jest prognoza do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w tym
prognozy oddzia³ywania na œrodowisko. 
Z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul.
Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.  

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zainteresowani, w wy¿ej okreœlonym
terminie, mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski z zakresu ochrony œrodowiska w formie pisemnej, ustnie do proto-
ko³u, albo za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres: prognoza@ostrzeszow.pl bez koniecz-
noœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  (o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeœnia
2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2013 r.

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy nale¿y wpisaæ „Prognoza – plan – Rojów”.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³ywaniu na œrodowisko nie jest prowadzone. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
mgr in¿. Mariusz Witek

OG£OSZ EN I E
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów, dla terenu po³o¿onego
w miejscowoœci Rogaszyce dz. nr ewid. 1047 i terenu po³o¿onego w Ostrzeszowie dz. nr ewid. 2331/6.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 w zwi¹zku z  art. 54  ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227 ze
zmianami) zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów, dla terenu po³o¿onego w miej-
scowoœci Rogaszyce dz. nr ewid.1047 i terenu po³o¿onego w Ostrzeszowie dz. nr ewid. 2331/6  wraz
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 12 czerwca 2013r.  do  3 lipca 2013r. w siedzibie
Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów w godz. od  9:00 do 14:00, pok.
nr 88 (III p.). 

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie ww. zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu
26 czerwca 2013r. o godz. 12:00 w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrze-
szów, sala nr 17.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce oso-
bowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów,  z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy,  w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2013 r. 

Jednoczeœnie na podstawie 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informujê o: 

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, 

której przedmiotem jest prognoza do ww. projektu zmiany studium. 

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko,  w tym
prognozy oddzia³ywania na œrodowisko. Z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy mo¿na zapoznaæ siê w siedzi-
bie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów  ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.  

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zainteresowani, w wy¿ej okreœlonym ter-
minie, mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski z zakresu ochrony œrodowiska w formie pisemnej, ustnie do protoko-
³u, albo za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres: prognoza@ostrzeszow.pl bez konieczno-
œci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeœnia
2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 lipca 2013 r.

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy nale¿y wpisaæ „Prognoza–zmiana studium”.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³ywaniu na œrodowisko nie jest prowadzone. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
mgr in¿. Mariusz Witek

Twój Puls Tygodnia
wtorek - 4 czerwca 2013 r.PROMOCJA6

WIOSENNY RAJD ROWEROWY Z ZHR-em

PROGRAM RAJDU:
9.30 – zbiórka uczestników (parking ko³o Harcówki ZHR)
10.00 – wyruszenie rajdowe trasy
10.00-12.00 – jazda rowerami w kierunku Bierzowa – trasami o ró¿-
nej d³ugoœci i stopniu trudnoœci; wykonywanie rajdowych zadañ

ok. 12.00 – przyjazd do dawnej szko³y
12.15-14.00 - smako³yki harcerskiej kuchni, ognisko, 
gry i zabawy harcerskie
ok. 14.10 - wyjazd do Ostrzeszowa

Droga Druhno, drogi Druhu i Ty - Sympatyku ZHR - u!
Chcemy z Tob¹ spêdziæ sobotê – 8 czerwca 2013 r.
i dlatego ju¿ dziœ zapraszamy Ciebie, Twoj¹ Rodzinê, Przyjació³ i Znajomych do udzia³u 

w XII Wiosennym Rajdzie Rowerowym - z met¹ w dawnej szkole w Bierzowie.
Spotkajmy siê o godz. 9.30 ko³o Harcówki ZHR - ul. Zamkowa, sk¹d wyruszymy na rajdowe trasy.

Uczestnicy, którzy nie maj¹ karty rowerowej – jad¹ wy³¹cznie pod opiek¹ rodziców.
UDZIA£ W RAJDZIE NA W£ASN¥ ODPOWIEDZIALNOŒÆ
Zabierz kamizelkê odblaskow¹ i kask!
Na mecie bêd¹ na Ciebie czekaæ smako³yki harcerskiej kuchni. Zabierz kie³baski.
Ze wzglêdów organizacyjnych koniecznie prosimy o zg³oszenie swojego udzia³u w rajdzie - do 7 czerwca br. (pi¹tek)
- do godz. 21.00. u druhny Noemi – tel. 665 301 408. WPISOWE – 3 z³ od osoby
Zapraszaj¹: Komenda Hufca ZHR Ostrzeszów i Ko³o Przyjació³ Harcerzy


