
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA  

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa-Północ I” 

w Kwidzynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

w dniach od 18 lutego do 11 marca 2021 roku 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 54 pkt 2 i 3 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Długa-Północ I” w Kwidzynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą 

mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu (55) 64 64 749. 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również w wersji 

elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie www.bip.kwidzyn.pl 

w zakładce Ogłoszenia/Informacje/Architektura i Planowanie Przestrzenne. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa-

Północ I” rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w związku 

z koronawirusem COVID- 19 w dniu 10 marca 2021 roku o godz. 1200 w sali nr 110 Urzędu Miejskiego 

w Kwidzynie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 

można wnieść na piśmie do Burmistrza Miasta Kwidzyna z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

26 marca 2021 r. 

 

Uwagi należy kierować na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, lub w postaci elektronicznej, 

w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: info@kwidzyn.pl lub przez platformę ePUAP. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z prowadzonym 

postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 

projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 

tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na planu. 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na 

środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej 

do Burmistrza Miasta Kwidzyna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: info@kwidzyn.pl z podaniem imienia 

i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2021 roku. 

 

 
Burmistrz Miasta Kwidzyna                                                                                                                                                             

Andrzej Krzysztofiak 

http://www.bip.kwidzyn.pl/

