
OBWIESZCZENIE   
WÓJTA GMINY OŻAROWICE 

z dnia 1 sierpnia 2017 roku 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ożarowice: 
 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
sołectwa Ożarowice; 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
sołectwa Pyrzowice; 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w sołectwie Zendek w części północnej ograniczonej od południa potokiem Trzonia; 

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
sołectwa Ossy; 

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w sołectwie 
Tąpkowice w obrębie ul. Wesoła i Zwycięstwa. 

   
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ożarowice uchwał:  
1) uchwały Nr XXVII/314/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017r., w sprawie przystąpienia  do 

zmiany fragmentu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
sołectwa Ożarowice; 

2) uchwały Nr XXVII/315/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do 
zmiany fragmentu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
sołectwa Pyrzowice; 

3) uchwały Nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do 
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w sołectwie Zendek w części północnej ograniczonej od południa potokiem Trzonia; 

4) uchwały Nr XXVII/319/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do 
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
sołectwa Ossy; 

5) uchwały Nr XXVII/320/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w sołectwie 
Tąpkowice w obrębie ul. Wesoła i Zwycięstwa. 

Granice obszarów objętych ww. projektami planów określają załączniki graficzne, stanowiące integralną część 
ww. uchwał. 
Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do ww. wymienionych miejscowych planów 
w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku.  
Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać: 
1) w formie pisemnej,  na adres: Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42 – 625 Ożarowice 
2) ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Ożarowice, w godzinach pracy urzędu; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@ug.ozarowice.pl lub za pomocą 

platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ożarowice, u inspektora ds. planowania 
przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem 
telefonu: 32 393 28 77. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowe projekty 
planów – Wójt Gminy, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073). 
 

WÓJT GMINY OŻAROWICE 

            (-) GRZEGORZ CZAPLA 

mailto:nysa@www.nysa.pl


 
 
 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz umieszczono na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Ożarowice 

w dniach: 1 sierpnia 2017 r. – 22 sierpnia 2017 r. 


