
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BORÓW 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Jelenin i Świnobród” 
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z 

art. 46 pkt 2 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 (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227) oraz uchwał Rady Gminy Borów: 

1. nr XLI/254/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jelenin, 

2. nr XLI/255/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świnobród 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jelenin i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świnobród, wraz z prognozami 

oddziaływania na środowisko w dniach od 9 maja do 30 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych ozwiązaniami odbędą się w 

dniu 28 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów          

o godzinie. 13.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. 

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie 

pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2012 r. 

 

 

Borów, dnia 30 kwietnia 2012r. 

 

WÓJT GMINY BORÓW 

(-) WALDEMAR GROCHOWSKI 

 

 


