
 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Bolimów 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bolimów, 
fragment obszaru  wsi Bolimów 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 i art. 40 w związku z 
art. 46 pkt.1 i art. 54 ust. 2 i 3  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 2018 r. poz. 2081 ze zm) w nawiązaniu do Uchwały 
Nr VII/41/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment wsi 
Bolimów, wraz z prognozą wpływu na środowisko w dniach od 
07.11.2019 r. do 06.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolimowie w 
godzinach urzędowania, pok. nr 17. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.12.2019 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Bolimowie o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Bolimów z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 23.12.2019 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art.18 ust. 3 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

Uwagi do wyłożonego projektu planu oraz wnioski i uwagi w 
ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać 
w formie pisemnej do Wójta Gminy Bolimów, ul. Łowicka 9, 99-417 
Bolimów; ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Bolimów w czasie 
dyskusji publicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na 
adres: /BOLIMOW/skrytka wpisując w temacie < plan Bolimów >. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolimów. 
Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Bolimów do 
rozstrzygnięcia. 


