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OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW 

 
  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącego działki nr 268/28 obręb geodezyjny 
Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zmiana uchwały XXXIV/251/01 Rady Gminy 
Żelazków z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie „ Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków w części obejmującej działkę nr 
268/28, obręb Kokanin) 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w 
związku z art. 46, art. 50 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 

zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Gminy Żelazków uchwały nr XLII/317/2022 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany uchwały XXXIV/251/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 
2001r. w sprawie „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
gminie Żelazków”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania 
na środowisko. 
Wnioski do planu mogą być składane w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków, ul. Żelazków 138, 62-817 
Żelazków, w godzinach urzędowania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. 
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać: 

 w formie pisemnej w Urzędu Gminy Żelazków, ul. Żelazków 138, 62-817 Żelazków; 

 ustnie do protokołu Urzędu Gminy Żelazków, ul. Żelazków 138, 62-817 Żelazków; 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dn. 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym, na adres: ug@zelazkow.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy Żelazków 

w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r.  
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
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