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Wniosek o uzgodnienie 

zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzanej, 

w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku ze sporządzanym 

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach 

Polska Cerekiew i Ciężkowice. 

 

W związku  podjęciem, przez Radę Gminy Polska Cerekiew, uchwały Nr XXXIV/195/2022 z dnia 24 maja 2022 r., 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 

położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice oraz uchwały Nr XXXV/205/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew                 

z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/195/2022 z dnia 24 maja 2022 r., składam wniosek                 

o uzgodnienie, na podstawie art. 53 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.2022.1029, ze zm.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, sporządzanej w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z art. 

46, pkt 1 ww. ustawy. 

 

Zakres prognozy będzie odpowiedni do określonego przepisami art. 51 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.2022.1029, ze zm.).  

Szczegółowość opracowania zostanie odniesiona do uwarunkowań środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

elementów wrażliwych i wymagających ochrony.  

W załączeniu: 

uchwała Nr XXXIV/195/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r. oraz 

uchwała Nr XXXV/205/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. (w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXIV/195/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r.) wraz z załącznikami 

graficznymi (dane przestrzenne dostępne są pod adresem https://polskacerekiew.e-mapa.net/legislacja/). 
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