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o którym mowa w art. 42 ust. 2  

ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 zm.) 
 

W myśl art. art. 30, 39, 46 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 zm.) przy 
opracowywaniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
obszaru „NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  oraz prognozy oddziaływania 
na środowisko  ustaleń tego planu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w 
przeprowadzonym postępowaniu wynikającym z obowiązujących przepisów. 
 
1. Do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obszaru „NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  przystąpiono na podstawie 
uchwały Nr XXVI/249/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005r.  
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) o przystąpieniu i możliwości 
składania wniosków powiadomiono poprzez: 
 
 

 
Lp. 

Rodzaj  
powiadomienia  społecze ństwa   

Data podania d o 
publicznej 

wiadomo ści 

Termin do 
składania 
wniosków 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

 
27 lipca 2005r. 

21 dni  
od  28 lipca 2005r.  

  

 
_ 

 
2. 

Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego oraz na terenie miasta 

 
25 lipca 2005r. 

21 dni 
od  28 lipca 2005r.  

  

_ 

 
3. 

 
Zawiadomienie pisemne – organy właściwe do 
opiniowania i uzgadniania miejscowych planów 

 
 

25 lipca 2005r. 

21 dni od daty 
otrzymania zawiadomie-

nia – pismo znak: 
UA.73210-7-2/2005 
z dnia 27.07.2005r. 

 
_ 

 
W terminie obowiązującym do składania wniosków do projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE ” na obszarze miasta 
Sandomierz   wpłynęło 11 – wniosków , w tym 7 od organów opiniujących i 
uzgadniających.  
 
 

2. Po opracowaniu i uzgodnieniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE” na obszarze mia sta Sandomierz  
i prognozy oddziaływania na środowisko – w myśl art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono o wyłożeniu w dniach od 1.02.2007r. do 
21.02.2007r. do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z art. 40 ust. 1 i art. 43 ust. 2 w związku z art. 
32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 
z późn. zm.) podano do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie 
dostępnym wykazie danych w/w opracowania: 

 
 

Lp. 
Rodzaj  

powiadomienia  społecze ństwa   
Data podania do 

publicznej 
wiadomo ści 

Termin do 
składania uwag 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 
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1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

25.01.2007r. 
Wyłożenie -  

od 01.02.2007r.   
do 21.02.2007r. 

 
do 07.03.2007r. 

 
_ 

 
2. 

 
Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego oraz na terenie miasta 

25.01.2007r. 
Wyłożenie -  

od 01.02.2007r.   
do 21.02.2007r. 

  
do 07.03.2007r. 

 
_ 
 

 
3. 

Informacja  na stronie internetowej UM o 
umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie 
danych informacji o wyłożeniu do publicznego 
wglądu  projektu zm. miejscowego planu j.w.  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   

 
 

 23.01.2007r. 

 
 

do 07.03.2007r. 

 
_ 

 
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE ” na obszarze 
miasta Sandomierz (art.17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) wpłynęły 11 uwag.  

 
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektu w/w miejscowego planu nie wpłyn ęły żadne uwagi  
  

3. Po dokonaniu poprawek wynikających z uwzględnienia części uwag oraz dokonaniu 
ponownych uzgodnień projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE” na obszarze mia sta Sandomierz  i 
prognozy oddziaływania na środowisko – w myśl art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu  ogłoszono o wyłożeniu w dniach od 17.12.2007r. do 07.01.2008r. 
do publicznego wglądu projektu zmiany w/w miejscowego planu oraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w sposób następujący: 

 
 

Lp. 
Rodzaj  

powiadomienia  społecze ństwa   
Data podania do 

publicznej 
wiadomo ści 

Termin do 
składania uwag 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

11.12.2007r. 
Wyłożenie -  

od 17.12.2007r.   
do 07.01.2008r. 

 
do 21.01.2008r. 

 
_ 

 
2. 

 
Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego oraz na terenie miasta 

11.12.2007r. 
Wyłożenie -  

od 17.12.2007r.   
do 07.01.2008r. 

  
do 21.01.2008r.  

 
_ 
 

 
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE ” na obszarze 
miasta Sandomierz (art.17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) wpłynęło 3 uwagi.   

 
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektu w/w miejscowego planu nie wpłyn ęły żadne uwagi .   
 
4. Po dokonaniu uzgodnienia z RDOŚ  i PPIS oraz zmian w ustaleniach  projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o bszaru „NADBRZEZIE” 
na obszarze miasta Sandomierz  wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko 
ustale ń projekt planu – w myśl art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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) 
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wyłożono do publicznego wglądu – w ograniczonym zakresie - w dniach od 03.09.2009r. 
do 01.10.2009r. w sposób następujący: 

 
 

Lp. 
Rodzaj  

powiadomienia  społecze ństwa   
Data podania do 

publicznej 
wiadomo ści 

Termin do 
składania uwag 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

26.08.2009r. 
Wyłożenie -  

od 03.09.2009r.   
do 01.10.2009r. 

 
do 15.10.2009r. 

 
_ 

 
2. 

 
Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

oraz na terenie miasta 

26.08.2009r. 
Wyłożenie -  

od 03.09.2009r.   
do 01.10.2009r. 

  
do 15.10.2009r.  

 
_ 
 

 
3. 
 

Obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu j.w. wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko   

2508.2009r. 
Wyłożenie -  

od 03.09.2009r.   
do 01.10.2009r. 

 
do 15.10.2009r. 

 
_ 

 
 

4. 
 
 

Informacja  na stronie internetowej UM o umie-
szczeniu w publicznie dostępnym wykazie 

danych informacji o wyłożeniu do publicznego 
wglądu  projektu zm. miejscowego planu j.w.  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   

26.08.2009r. 
Wyłożenie -  

od 03.09.2009r.   
do 01.10.2009r. 

 
 

do 15.10.2009r. 

 
 
- 

 

•••• W terminie przysługującym do składania uwag do projektu - w ograniczonym 
zakresie - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
„NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  (art.17 pkt. 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wpłynęło 14 uwag. 

  
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektu  w/w miejscowego planu nie wpłyn ęły żadne uwagi .   
 

5. Po wprowadzeniu zmian w ustaleniach projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE ” na obszarze miasta 
Sandomierz  wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko ustale ń projekt planu  – 
w myśl art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008r. 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) wyłożono do publicznego wglądu 
– w ograniczonym zakresie - w dniach od 01.03.2010r. do 29.03.2010r. w sposób 
następujący: 

 

 
Lp. 

Rodzaj  
powiadomienia  społecze ństwa   

Data podania do 
publicznej 

wiadomo ści 

Termin do 
składania uwag 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

20.02.2010r. 
Wyłożenie -  

od 01.03.2010r.   
do 29.03.2010r. 

 
do 12..04.2010r. 

 
_ 

 
2. 

 
Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego oraz na terenie miasta 

19.02.2010r. 
Wyłożenie -  

od 01.03.2010r.   
do 29.03.2010r. 

  
do 12.04.2010r..  

 
_ 
 

 
 

3. 
 
 

Informacja  na stronie internetowej UM o umie-
szczeniu w publicznie dostępnym wykazie 

danych informacji o wyłożeniu do publicznego 
wglądu  projektu zm. miejscowego planu j.w.  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   

12.02.2010r. 
Wyłożenie -  

od 01.03.2010r.   
do 29.03.2010r. 

 
 

do 12.04.2010r. 

 
 
- 

 
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do projektu - w ograniczonym 

zakresie - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
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„NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  (art.17 pkt. 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie wpłyn ęły żadne uwagi.  

  
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektu  w/w miejscowego planu nie wpłyn ęły żadne uwagi .   
   
6. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o bszaru 

„NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  wraz z prognoz ą oddziaływania na 
środowisko ustale ń projekt planu  – w myśl art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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) wyłożono do publicznego wglądu – w  zakresie infrastruktury 
telekomunikacyjnej - w dniach od 14.04.2011r. do 16.05.2011r. w sposób następujący: 

 
 

Lp. 
Rodzaj  

powiadomienia  społecze ństwa   
Data podania do 

publicznej 
wiadomo ści 

Termin do 
składania uwag 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

06.04.2011r. 
Wyłożenie -  

od 14.04.2011r.   
do 16.05.2011r. 

 
do 30.05.20110r. 

 
_ 

 
2. 

 
Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego oraz na terenie miasta 

07.04.2011r. 
Wyłożenie -  

od 14.04.2011r.   
do 16.05.2011r. 

  
do 30.05.2011r..  

 
_ 
 

 
 

3. 
 
 

Obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu j.w. wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko   

05.04.2011r. 
Wyłożenie -  

od 14.04.2011r.   
do 16.05.2011r. 

 
 

do 30.05.2011r. 

 
 
- 

 

•••• W terminie przysługującym do składania uwag do projektu - w ograniczonym 
zakresie - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
„NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  (art.17 pkt. 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)  wpłyn ęła 1 uwaga.  

  
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektu  w/w miejscowego planu nie wpłyn ęły żadne uwagi .   
   
7. W związku z pismem - opinią Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

dotyczącym terenów zalewowych, a tym samym zmianach w ustaleniach  projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o bszaru „NADBRZEZIE” 
na obszarze miasta Sandomierz  wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko 
ustale ń projekt planu – w myśl art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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) 
wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 03.09.2009r. do 01.10.2009r. w sposób 
następujący: 

 
Lp. 

Rodzaj  
powiadomienia  społecze ństwa   

Data podania do 
publicznej 

wiadomo ści 

Termin do 
składania uwag 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

04.08.2011r. 
Wyłożenie -  

od 11.08.2011r.   
do 09.09.2011r. 

 
do 26.09.2011r. 

 
_ 

 
2. 

 
Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

04.08.2011r. 
Wyłożenie -  

  
do 26.09.2011r.  

 
_ 
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Miejskiego oraz na terenie miasta od 11.08.2011r.   
do 09.09.2011r. 

 

 
3. 
 

Obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu j.w. wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko   

02.08.2011r. 
Wyłożenie -  

od 11.08.2011r.   
do 09.09.2011r. 

 
do 26.09.2011r. 

 
_ 

 

•••• W terminie przysługującym do składania uwag do projektu - w ograniczonym 
zakresie - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
„NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  (art.17 pkt. 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie wpłyn ęły żadne uwagi .   

  
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektu  w/w miejscowego planu nie wpłyn ęły żadne uwagi .   
 

8. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o bszaru 
„NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  wraz z prognoz ą oddziaływania na 
środowisko ustale ń w/w projektu planu  - po wprowadzeniu w ustaleniach korekt 
wynikających z Rozstrzygnięcia Nadzorczego – w myśl art. 17 pkt. 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
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) wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 11.03.2013r. do 
09.04.2013r. w sposób następujący: 

 

 
Lp. 

Rodzaj  
powiadomienia  społecze ństwa   

Data podania do 
publicznej 

wiadomo ści 

Termin do 
składania uwag 

 
Uwaga 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

 
Komunikat w ECHU  DNIA 

02.03.2013r. 
Wyłożenie -  

od 11.03.2013.   
do 09.04.2013r. 

 
do 23.04.2013r. 

 
_ 

 
2. 

 
Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego oraz na terenie miasta 

02.03.2013r. 
Wyłożenie -  

od 11.03.2013.   
do 09.04.2013r.. 

  
do 23.04.2013r.  

 
_ 
 

 
3. 
 

Obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu j.w. wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko   

27.02.2013r. 
Wyłożenie -  

od 11.03.2013.   
do 09.04.2013r. 

 
do 23.04.2013r. 

 
_ 

 

•••• W terminie przysługującym do składania uwag do projektu - w ograniczonym 
zakresie - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
„NADBRZEZIE” na obszarze miasta Sandomierz  (art.17 pkt. 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie wpłyn ęły żadne uwagi .   

  
•••• W terminie przysługującym do składania uwag do prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektu  w/w miejscowego planu nie wpłyn ęły żadne uwagi .   


