
Kawęczyn, dnia 27 listopada  2017 roku.
ROŚ-GPD.6722.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274, 275 i 276  
(obręb Kawęczyn) położonych w miejscowości Kawęczyn”

Na  podstawie  art.  17  pkt.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073) 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  2017r.,  poz.  1405)  
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kawęczyn Uchwały Nr XXXIII/231/2017 z dnia 29 września 
2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla  terenu  działek  nr  274,  275  i  276  (obręb  Kawęczyn)  położonych  w  miejscowości  Kawęczyn” , 
obejmującego  obszar  położony  w  miejscowości  Kawęczyn  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  umożliwienie lokalizacji punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych - „PSZOK”.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn, w terminie  do dnia 29 
grudnia 2017r. 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.

Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                                           /-/ Jan Nowak
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