
 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 7 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 2017 

r. poz.1405 z późniejszymi zmianami) 

 

zawiadamia się, 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona prognoza 

oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów. 

Dokument jest do wglądu w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój 23. 

 



PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH 

ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE  

 

Lp. 
 

Karta informacyjna – Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szydłów. 
1 Numer karty/rok A.2/2019 

2 Rodzaj dokumentu 
Prognoza oddziaływania na środowisko 

3 Temat dokumentu inne 

4 Nazwa dokumentu 

Prognoza oddziaływania na środowisko do 
projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Szydłów. 

5 
 

Zakres przedmiotowy dokumentu - 
opis dokumentu 

Dokument składa się z części tekstowej  
i graficznej 

6 
 

Obszar, którego dokument 
dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 
Gmina Szydłów 

7 Znak sprawy Nie dotyczy 

8 Dokument wytworzył 
dr Jerzy Wach 

mgr Jarosław Czachórski 
mgr Monika Wach 

9 Data dokumentu 2019 r. 
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy 
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

12 
Miejsce przechowywania 

dokumentu 

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, 

ul. Rynek 2 
pokój 23, Tel. (41) 3545125 

13 
Adres elektroniczny zawierający 

odnośnik do dokumentu 
--- 

14 
Czy dokument jest ostateczny 

tak/nie 
tak 

15 
Numery kart innych dokumentów           

w sprawie 
 

A.1/2019, A.3/2019, A.4/2019, A.5/2019 

16 
Data zamieszczenia w wykazie 

danych o dokumencie październik 2019 r. 

17 
Zastrzeżenia dotyczące 

nieudostępniania informacji 
Nie dotyczy 

18 Uwagi --- 


