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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA D ĘBLIN 

 
o przyst ąpieniu do sporz ądzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego D ęblin – Centrum II – cz ęść I oraz przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dotycz ącej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego D ęblin – Centrum II – cz ęść I 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Dęblin uchwały Nr LXVIII/404/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Dęblin – Centrum II – część I.  
 
Jednocześnie na podstawie 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – 
Centrum II – część I. 
 
Zakres zmiany obejmuje obszar oznaczony w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum II – część I symbolami 4UP, 5UP, 
6UC, 7IKD, obejmujący w całości bądź w części działki nr 833/1, 833/4, 834, 835, 836, 837, 
838/3, 839/1, 840, 841/1, 841/2, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849/2, 849/4, 854, 855/1, 
855/2, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 858 między ul. Składową, ul. Warszawską i ul. Lotników 
Polskich (obręb Dęblin). 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie. 
 
Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 
12, 08-530 Dęblin w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r. 
 
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Urzędu 
Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub w formie elektronicznej na adres 
poczta@um.deblin.pl w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

 
Burmistrz Miasta Dęblin 


