
PODSUMOWANIE

sporządzone zgodnie  z  art.  art.  43 ust.2   i  55 ust.  3  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)  do 
dokumentu  –  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego   terenów  zabudowy 
mieszkaniowo  -  usługowej  i  usług  handlu  w  obrębie  ulic  Daszyńskiego,  Kolejowej
i Miłosławskiej we Wrześni.

Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Rady Miejskiej we 
Wrześni  Uchwały  nr  XXIV/312/2009  z  dnia  23  czerwca  2009  r,  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia tego planu.

Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego 
uzgodnieniem  i  konsultacją  społeczną,  określonej  w  art.17  ustawy  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) z uwzględnieniem 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. 

    Ogłoszono  1.10.2009  r.  o  podjęciu  uchwały  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  planu  
w Biuletynie Wieści z Ratusza, na stronie Urzędu Miasta i Gminy Września, Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy;
    Zawiadomiono na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu organy 
właściwe do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego – pismo: WGA-7321/32/1/2009 z dnia 
08.10.2009 r.
   Burmistrz Wrześni wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania 
na środowisko. 
   Sporządzono  projekt  planu  miejscowego wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko, 
uwzględniając  ustalenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy.
  W projekcie planu uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.
   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany 
procedurze opiniowania i uzgadniania.
  W jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie min. 
przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  dn  .  03  03  2010  r.,  pismo:  
RDOŚ-30-OO.III-7041-211/10/pw oraz  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
we Wrześni dn. 20 01 2010 r., pismo: ON.NS-72/6-1/2010.
     W dniach od 23.03.2010 r. do 13.04.2010 r.  projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko  został  wyłożony  do  publicznego  wglądu  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego.  W dniu 
29.03.2010  r.  została  zorganizowana  dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  planu 
rozwiązaniami i wyznaczony został termin w którym można było wnieść uwagi do projektu planu 
miejscowego do 27.04.2010 r.
    Stosownie  do  art.  39  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. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 
15.03.2010  r.  informację  o  możliwości  zapoznania  się  z wyłożoną  do  publicznego  wglądu 
dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz  
o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie do 27.04. 2010r. 
      W odniesieniu do wyłożonego projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga.  Rozpatrzenie uwag 
przez Radę Miejską we Wrześni stanowi załącznik do uchwały Nr XXXII/429/2010 Rady Miejskiej 
we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 r.  przyjmującej projekt ww. planu miejscowego.


