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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zakrzew
o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, gmina
Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie – etap I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373, 2389) oraz uchwał Rady Gminy Zakrzew Nr XXV/220/2020 Rady
Gminy w Zakrzewie z dnia 15 grudnia 2020 roku i Nr XXXIII/291/2021 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 22 października 2021 roku zawiadamiam o zmianie terminu wyłożenia do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu
geodezyjnego Zdziechów, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie –
etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się jednak w dniach od
05 maja 2022r. do dnia 03 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652
Zakrzew(w pokoju nr 14) w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Zakrzew pod adresem: https:/zakrzew.bip.gmina.pl/, a także na stronie internetowej
Gminy Zakrzew pod adresem: https://zakrzew.pl/.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Zakrzew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2022r. Uwagi do projektu mogą być wnoszone
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – na adres: budownictwo@zakrzew.pl
i platformy ePUAP (1sb9k8g9j6/skrytka).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zakrzew.
Uwagi złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Niniejsze ogłoszenie spowodowane jest zmianą terminów podanych w ogłoszeniu
opublikowanym w dniu 26.04.2022r.
Wójt Gminy
Leszek Margas

