
 

OBWIESZCZENIE 
 WÓJTA GMINY MURÓW

Na  podstawie  art.  17  pkt.  1  w  związku  z  art.  27  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz 
art.  39 ust.  1  w związku z art.  46 pkt. 1 i  art.  51 ust. 1  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 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)  
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Murów Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 5 lutego 2015r. o 
przystąpieniu do sporządzania Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Zagwiździe  oraz  o  przystąpieniu  do  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na 
środowisko do ww. zmiany planu.

Zmiana Planu obejmuje  teren działek ewidencyjnych o nr  214/3,  214/4,  214/6 i  214/7 z 
ark.m.1  w  obrębie  ewidencyjnym  Zagwiździe.  Przedmiotem  zmiany  będą  ustalenia  dotyczące 
zmiany przeznaczenia terenu usług turystyki i  usług kultury z zakresu muzealnictwa oraz terenu 
zieleni urządzonej z zabudową usługową na tereny produkcyjne.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, 46-030 
Murów, ul. Dworcowa, pokój 16 w godzinach pracy urzędu od godz. 7:15  do 15:15 (od wtorku do 
piątku) lub od godz. 8:00 do godz. 16:00 (w poniedziałek).

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  planu  w terminie  21  dni  od  daty  ukazania  się 
niniejszego obwieszczenia,  tj.  do dnia  31.03.2015r. Wniosek  powinien zawierać  nazwisko,  imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie  zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  prowadzonego  postępowania  w 
sprawie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  do  ww.  zmiany  planu na  piśmie,  w 
Urzędzie  Gminy  Murów  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  na  adres: 
inwest@murow.pl  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  w 
terminie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Murów.

  Wójt Murowa
         /-/
Andrzej Puławski
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