
Kawęczyn, dnia 7 lipca 2020 r. 

 

ROŚ-GPD.6722.1.2019 

 

OBWIESZCZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód”. 
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy 

Kawęczyn Nr V/43/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód" 

 

zawiadamiam 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód" 

obejmującego teren po południowej stronie drogi gminnej, dochodzącej do drogi krajowej nr 83 w 

miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w dniach od 21 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn 

(adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) w godz. od 8.00 do 15.00. Projekt planu udostępniony 

będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „PLANOWANIE PRZESTRZENNE” 

na stronie bip.kaweczyn.pl. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 17 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn o godz. 9.00. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub za pomocą 

poczty elektronicznej (adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl) lub formularza zamieszczonego w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kawęczyn z podaniem 

imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r. 

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia 

postępowania dotyczącego sporządzenia planu miejscowego, w tym informacje o prawach osób, 

których dane dotyczą, zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Kawęczyn, w zakładce: PLANOWANIE PRZESTRZENNE. 

 

 

Wójt Gminy Kawęczyn 
/-/ Jan Nowak 

 


