
OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Murów 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 507) oraz uchwały Nr XXVIII/195/2021 Rady Gminy Murów z dnia 

27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów w dniach od 

01.09.2022 r. do 03.10.2022 r. w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów w Zagwiździu przy ul. 

Lipowej 68 w godzinach urzędowania. Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Murów dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Murów w 

zakładce: Menu podmiotowe - Przyjmowanie i realizacja spraw – Zagospodarowanie Przestrzenne – 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Wsi Murów. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 26.09.2022 r. w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów, ul. Lipowa 68, 46-030 

Zagwiździe, o godz. 16oo.  

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

miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Murów z 

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

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2022 r. lub drogą elektroniczną 

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@murow.pl z 

dopiskiem „zmiana nr 2 mpzp wsi Murów” w terminie jak wyżej. 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2022 r. poz. 1029) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu 

prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na 

środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@murow.pl z dopiskiem „zmiana 

nr 2 mpzp wsi Murów” w terminie jak wyżej. 

Wójt Gminy Murów informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z 

przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). 

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 

przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej pod adresem: https://murow.pl/2626/ochrona-danych-osobowych.html. 

 

Wójt Gminy Murów 

/-/ Michał Golenia 
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