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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Kluczbork część południowa
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/509/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część
południowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 02.12.2022 r. do 27.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku -
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork
(pok. nr 139, l piętro), w godzinach pracy urzędu.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod adresem:
https://bip.kluczbork.eu/1302,wvlozone-do-publicznego-WRladu?tresc=20545 [w zakładce: Planowanie
przestrzenne/ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/ Wyłożone do publicznego wglądu].
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
07.12.2022 r. o godzinie 14.30 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w sali nr 138 - l piętro.
Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Kluczborka w formie
pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, lub drogą
elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
sekretariat@kluczbork.pl bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej
ePUAP, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2023r.
Zgodnie z art. 29 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. z 2022 r. póz. 1029 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu
prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko
można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@kluc2bork.pl w terminie do dnia
11.01.2023 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone
są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Kluczborka. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną
procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej - portalu internetowym
miasta Kluczborka pod adresem: www.kluczbork.eu [w zakładce: Urząd / RODO].
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