
OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Przytyk 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska 

Wola 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 119 z późn. zm.) 

oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w 

sołectwie Kaszewska Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 10 luty 2016r. do 07 marca 2016r,  w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, 

ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, pok. Nr 34 w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 18 luty 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57,     26-

650 Przytyk, pok. Nr 34 , o godz.11.00. 

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

planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Przytyk: 

− w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk; 

− ustnie do protokołu z dyskusji publicznej; 

− za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy). 

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2016r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Przytyk. 

 

Jednocześnie informuję, że wyłożenie projektu przedmiotowego planu do publicznego 

wglądu stanowi czynność związaną z doprowadzeniem planu do zgodności z przepisami 

prawnymi po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody Mazowieckiego z 

dn. 19 października 2015 r., znak: LEX-I.4131.210.2015.KS., w wyniku niezłożenia przez 

gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu administracyjnego. 

 

 
Dariusz Wołczyński 

Wójt Gminy Przytyk 
 


