
WÓJT GMINY KOWIESY 

 

 

OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy 

 
 

 

Na podstawie art. 8c,  art. 8d  ust.1,  art. 17 pkt  9 i pkt 11, art. 17a,  art. 18 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 

zm.) oraz uchwały Nr XXX/163/21 Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 kwietnia 2021 roku  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia  

4 marca 1999 r. roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego  gminy Kowiesy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu 

zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 4 marca 1999 r. roku w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  gminy Kowiesy,  

w dniach od   10 września 2021 roku do 01 października 2021 roku  w siedzibie Urzędu Gminy  

w Kowiesach, pok. nr 12 w godzinach od 8
00

 do 16
00

.   

Projekt ww. zmiany uchwały (zmiany miejscowego planu) oraz uzasadnienia odstąpienia 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dostępny będzie także  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany uchwały (zmiany miejscowego planu) 

rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Kowiesy, pok. 12  

o godz. 14
00

.  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany uchwały (zmiany miejscowego 

planu), wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kowiesy z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

i adresu zamieszkania lub siedziby, ewentualnie oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r.   

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: 

urzad@kowiesy.pl lub formularza  zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Kowiesy www.bip.kowiesy.pl w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne → 

Obwieszczenia związane z planowaniem przestrzennym. 

             Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kowiesy. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kowiesy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy 

(www.bip.kowiesy.pl) w zakładce: Ochrona Danych Osobowych. 

 

 

 
Kowiesy 02.09.2021 r.                                                                               

 

 

 

                                                               Wójt Gminy Kowiesy 

                                                                    /-/ Jarosław Pepka 
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