
WGA.6720.3.2015 Września, 9 marca 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (t.j.  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  778  ze  zm.)  oraz  art.  39  ust.  1  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 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września 
dla terenów w obrębach: 

1) Chocicza Wielka i  Białężyce – obejmujący obszar ograniczony od strony północnej  drogą 
gminną  o nr 411556P oraz od południowej drogą gminną nr 411555P;

2) Września -  obejmujący obszar w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej. 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  17 marca 2017 r. do 11 kwietnia 
2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1, pokój  nr 22, 
w godzinach pracy urzędu  tj.  od godz. 800  do godz.  1500 (w poniedziałki od godz. 800  do godz. 
1600). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium  rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 31 marca 2017 r. w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 
62-300  Września, salka konferencyjna, pokój nr 304, o godz.1330.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 
ustawy  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Września, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu,  oznaczenia nieruchomości,  której  uwaga dotyczy na 
adres:  Urząd  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni,  ul.  Ratuszowa  1,  62-300  Września,
(e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. 
                                                                                     
                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Września

/-/ Tomasz Kałużny


	2) Września - obejmujący obszar w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej.

