
Wójt Gminy Żabia Wola                                                                             Żabia Wola, dn.26.01.2015r. 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A w granicach 

administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 

61/XLIV/2010 z dnia 26 października 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola 

obejmującego miejscowość Ciepłe A w granicach administracyjnych wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lutego 2015 roku do 6 marca 2015 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy w Żabiej Woli (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu Gminy.  

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu  19 lutego 2015 roku (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli o godzinie 14
00

 

(sala konferencyjna). 
 

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 należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub 

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

nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 roku. 

 

Zgodnie z 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 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A w granicach 
administracyjnych. 

 

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3 pok. 

nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy.  
 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do 

dnia 30 marca 2015 roku mogą wnosić uwagi i wnioski. 
Zgodnie z art. 41 uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
 w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w 

Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, 

 ustnie do protokołu w Wydziale Planowania i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w 

Żabiej Woli, ul. Główna 3 (I piętro, pokój nr 8), 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola. 

 
                                                                                                                          WÓJT GMINY ŻABIA WOLA 
                                                                                                                                HALINA WAWRUCH 
 
 


