
Kawęczyn, dnia 20 maja 2019 roku.  

ROŚ-GPD.6722.1.2019 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o przystąpieniu do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Marianów-Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód” 
 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 46 pkt 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 

2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kawęczyn Uchwały Nr V/43/2019 z dnia 

21 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód”, 

obejmującego obszar położony na zachód od drogi krajowej nr 83, przedstawiony na poniższej mapie, oraz 

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz mogą zapoznać się 

z niezbędną dokumentacją sprawy. Przedmiotem ww. projektu planu jest przeznaczenie terenu na cele 

inwestycyjne. 
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48, w terminie 

do dnia 01 lipca 2019r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu 

w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 

ugkaweczyn@kaweczyn.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 

Kawęczyn. 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w związku z wymogiem przepisu art. 17a ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Kawęczyn, adres: bip.kaweczyn.pl . 
 

Wójt Gminy Kawęczyn 
/-/Jan Nowak 

 


