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OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego części 
gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów. 

 
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) 

 

 zawiadamiam 
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Żelechowie uchwały nr XXXIII/221/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów. 

Granice obszaru objętego ww. planem przedstawione zostały na załącznikach graficznych do 
ww. uchwały. 

Zainteresowani mogą składać do Burmistrza Żelechowa wnioski dotyczące przystąpienia do 
sporządzenia ww. miejscowego planu. 

Wnioski   należy  składać   na   piśmie   w   siedzibie   Urzędu   Miejskiego   w   Żelechowie, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. 

 
Równocześnie na podstawie  art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46  pkt 1  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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 Zainteresowani   mogą   składać   do   Burmistrza  Żelechowa  uwagi  i  wnioski  do  prognozy 
oddziaływania   na   środowisko,   która  zostanie  sporządzona  do ww. planu,  w   formie   pisemnej 
lub  ustnie   do   protokołu   w   siedzibie   Urzędu   Miejskiego  w  Żelechowie,  ul.  Marszałka Józefa 
Piłsudskiego  47, 08 - 430  Żelechów,   lub   za   pomocą   środków   komunikacji   elektronicznej  bez 
konieczności   opatrywania   ich   kwalifikowanym   podpisem  elektronicznym  na  adres e-mailowy: 
zelechow@interia.pl w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.  
Uwaga i wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Wnioski  oraz uwagi  lub wnioski złożone po dniu 18 sierpnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków dotyczących przystąpienia  do sporządzenia 
miejscowego planu oraz uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Żelechowa. 
          Burmistrz Żelechowa 
          Mirosława Miszkurka 
 
 
 


