
OBWIESZCZENIE 

 

 

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

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 

z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Wieliszew: 

 

uchwały nr XXII/242/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

wsi Krubin (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Szafirowej), gm. Wieliszew. 

 

Plan obejmuje obszar we wsi Krubin (obręb ewidencyjny nr 0008), którego granice przebiegają 

następująco: 

1) dla części A: 

a) od północy – po północnej granicy działki nr ewid. 724, po części południowej granicy działki nr ewid. 

677, po terenie działki nr ewid. 677, po części północnej granicy działki nr ewid. 677, 

b) od wschodu - po terenie działki nr ewid. 677, po wschodniej granicy działki nr ewid. 717, po terenie 

działki nr ewid. 723, po części wschodniej granicy działki nr ewid. 755, 

c) od południa - po terenie działek nr ewid. 725, 726, 728, 729/2, 730, 731/2, 732, 733, 734, po południowej 

granicy działki nr ewid. 735/32, po terenie działek nr ewid 735/10, 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740, 741,  

742/1, 742/2, 743/2, 743/1, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 

d) od zachodu - po zachodniej granicy działki nr ewid. 724, po części zachodniej granicy działki nr ewid. 

725; 

2) dla części B: 

a) od północy - po terenie działek nr ewid. 725, 726, 728, 729/2, 730, 731/2, 732, 733, 734, po północnej 

granicy działki nr ewid. 735/34, po terenie działek nr ewid. 735/10, 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740, 741, 

742/1, 742/2, 743/2, 743/1, 744, 745, 746, 747, 781, 782, 783, 784/1, 580, 786, 761, 755,  

b) od wschodu - po części wschodniej granicy działki nr ewid. 755, po terenie działki nr ewid. 761, po 

wschodniej granicy działki nr ewid. 788, 

c) od południa - po południowej granicy działek nr ewid. 763, 764, 765, 766/4, 767, 768, 769, 770/4, 770/5,  

771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 747, 781, 782, 783, 784/2, 785, 786, 787, 788, 

d) od zachodu - po części zachodniej granicy działki nr ewid. 725, po zachodniej granicy działek nr ewid. 762 

i 763. 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w formie pisemnej 

na adres Urzędu Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew w terminie  

do dnia 25 czerwca 2021 r. 

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

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie 

do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 

Wieliszew lub Biurze Obsługi Klienta, w dniach: poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 16:00, 

lub na adres e-mail: gmina@wieliszew.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. 
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