
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zabierzów:

o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXVIII/387/17 
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”

z a w i a d a m i a m
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”.

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 1 października 2020 r. 

do 30 października 2020 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu 
Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek:
16.00-17.00, wtorek-piątek: 9.00-10.00. 
W okresie wyłożenia ww. projekt planu miejscowego będzie udostępniony na 
stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy 
Zabierzów: https://planowanie.zabierzow.org.pl. 

DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu zostanie przeprowadzona w dniu 12 października 2020 r. o godz.
16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.

UWAGI do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego -
należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów
(z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresem zamieszkania albo siedziby
oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy), w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 16 listopada 2020 r.

Uwagi można wnosić w formie papierowej (w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 
Zabierzów albo drogą pocztową na jego adres) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej 
(zabierzow@zabierzow.org.pl) lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej: https://planowanie.zabierzow.org.pl/index.php?id=30 oraz 
za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
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