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OBWIESZCZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, 
poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/102/11 z 
dnia 29 września 2011 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/240/12 z dnia 29 listopada 2012 r., 
a także art. 39 ust. 1 pkt. 2 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 2013 r. poz. 1235, poz. 1238; z 2014 r. poz. 587, 
850, 1101, 1133; z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1233, 1265, 1434, 1590, 1642), 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w 
obrębie 5 miasta Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 
grudnia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w 
pokoju nr 12 – w godzinach od 8.oo do 15.oo. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 4 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w pokoju nr 34 o 
godz. 16.oo. 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-
100 Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
lutego 2016 r. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko można wnosić uwagi i wnioski do projektu zmiany studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 
Gryfino w terminie do dnia 8 lutego 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 
formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
planowanie@gryfino.pl. 
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