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OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, 

Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej 

na terenie miasta Tuliszków 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 

w Tuliszkowie uchwały nr 0007.60.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja 

Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, 

Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 

można składać w formie papierowej do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków na adres: Urzędu 

Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków lub 

w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 

na adres: sekretariat@tuliszkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP lub ustnie do protokołu 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1,  

62-740 Tuliszków, w terminie do dnia 10 marca 2021 roku. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 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 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, 

Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na 

terenie miasta Tuliszków do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Tuliszkowie nr 0007.60.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, 

Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, 

Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 

dokumentacją oraz mogą złożyć wnioski, które zgodnie z art. 40 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 można składać w formie pisemnej lub ustnie 

do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców Styczniowych 

1863 r. 1, 62-740 Tuliszków albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@tuliszkow.pl w terminie do dnia 

10 marca 2021 roku. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków. 
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W związku z realizacją przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków czynności, o których mowa w art. 17 ustawy 

z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 293 ze zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Gminy i Miasta 

Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

w Tuliszkowie, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków. Prawo dostępu do informacji              

o źródle danych, z którego zostały zebrane przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności od której 

dane te pozyskano. 
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