
 

Nędza, dnia 13 lutego 2015 r.  
 

OBWIESZCZENIE 

o   przystąpieniu   do   sporządzenia   miejscowych  planów 

zagospodarowania   przestrzennego   Gminy   Nędza 

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40                          

i art. 54 ust. 2 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 

Radę Gminy Nędza następujących uchwał: 

1) Nr LV-412-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice, 

2) Nr LV-413-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie, 

3) Nr LV-414-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg, 

4) Nr LV-415-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza, 

5) Nr LV-416-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice, 

6) Nr LV-417-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 10 marca 2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku                                

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wnioski mogą być wnoszone: 

▪  w formie pisemnej do Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5,    47 – 440   Nędza, 

▪ ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nędza w biurze inspektora ds infrastruktury 

drogowej  i planowania  przestrzennego, 

▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@nedza.pl 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nędza. 

 

  Wójt Gminy Nędza  

                                    

 

 


