
OBWIESZCZENIE 
o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi 
Wola Pękoszewska, Paplin, Wymysłów, Diaski i Zawady oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego 
planu. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 39 ust. 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Gminy Kowiesy Uchwały Nr XXXVIII/227/18 z dnia 27 marca 2018 r. 
zmieniającą Uchwałę Nr XXX/180/17 Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 czerwca 2017 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Wola Pękoszewska, Paplin, Wymysłów, Ulaski i 
Zawady oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu planu, w ramach której zostanie sporządzana prognoza oddziaływania na 
środowisko. 

Z dokumentacją sprawy (w.w. uchwałą) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 
Kowiesy pok. nr 12. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kowiesy, Kowiesy Nr 
85, 96-111 Kowiesy, w terminie do dnia 4 maja 2018 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.) zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dokumentacji sprawy w wyżej 
wymienionym terminie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
- w formie pisemnej do: Urzędu Gminy Kowiesy (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd 
Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy, Kowiesy Nr 85, 
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy, pok. nr 12, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail urzad@kowiesy.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kowiesy. 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrzone. 

Kowiesy, dnia 06.04.2018 r. 


