
Wrocław, dnia ~l:!.L-1f.C;/:(2010 r.
PREZYDENTWROCŁAWIA

OBWIESZCZENIE

\

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, S, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach 'oddziaływania na,środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.),
.a także. na p~d~wie uchwały Nr XLIIIj1335j09' Rady Miejskiej Wrocławia z dnia. , .

29 grudnia 2009 roku, zawiadamiam o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego
planu zagospodarowania p.rzestrzennego w rejonie ulicy Perkusyjnej we Wrocławiu,
obejmującego obszar ograniczony: od strony zachodniej ulicą Gitarową, od strony
północnej ulicą Perkusyjną, od strony wschodniej ulicą Ubocze i od strony południowej
linią kolejową, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu
ekofizjograficznym oraz o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie.
Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne
są do publicznego wglądu w dniach od .2.1..t.-.i.~~!t.......... 2010 roku do
1116. SlL:);?f'(\!lI~ 2010 k . d 'b' U d M" k' Wł" B'.. :\ :..;-1;-............... ro u, w sie Zl le rzę u rejs lego roc awra, w lurze

Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 213 od poniedziałku
do piątku w godz. od 900 do 1530 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: http://bip.um.wroc.plf.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, każdy może złożyć uwagi
i wnioski do projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
złożonych do projektu planu jest Prezydent Wrocławia.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro
Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia .:\ ..W~2.f.tN..I.If... 2010 roku.
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