
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/243/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

wsi Michałów-Reginów (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Warszawskiej), gm. Wieliszew. 

 

Plan obejmuje obszar we wsi Michałów-Reginów, którego granice przebiegają następująco: 

1) od północy: po północno-wschodniej granicy działek nr ewid. 1094/3, 1094/4, 1094/5, po terenie działki nr 

ewid. 376/23, po północnej-zachodniej granicy działki nr ewid. 376/38 w kierunku wschodnim, po 

południowo-zachodniej granicy działki nr ewid. 376/25 (działki położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0019 

Michałów-Reginów), po północno-zachodniej granicy działki nr ewid. 368 (działka położona jest w obrębie 

ewidencyjnym nr 0018 Wieliszew Kwietniówka); 

2) od wschodu: po terenie działek nr ewid. 368, 400, 397, po wschodniej granicy działki nr ewid. 343, 344, 345 

(działki położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0018 Wieliszew Kwietniówka); 

3) od południowego - wschodu: po części północno-zachodniej granicy działki nr ewid. 343/5 (działka położona 

jest w obrębie ewidencyjnym nr 0019 Michałów-Reginów); 

4) od południowego-zachodu: po południowo-zachodniej granicy działki nr ewid. 342/7, 

po południowowschodniej granicy działki nr ewid. 122/2, po północno-wschodniej, południowo-wschodniej, 

południowozachodniej granicy działki nr ewid. 122/5, po południowo-zachodniej granicy działki nr ewid. 

122/2, po południowo-zachodniej, północno-zachodniej granicy działki nr ewid. 122/1, po południowo-

zachodniej granicy działek nr ewid. 342/7, 376/34, po południowo-wschodniej granicy działek nr ewid. 376/38, 

376/33, po zachodniej granicy działki nr ewid. 376/32, po południowo-wschodniej granicy działek nr ewid. 16, 

15 (działki położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0019 Michałów-Reginów); 

5) od zachodu: po zachodniej granicy działek nr ewid. 15, 12/1, 12/7, po terenie działki nr ewid. 376/3, po 

północno-zachodniej granicy działek nr ewid. 13/23, 13/22, 1130/1, 1130/2, 13/31, 13/32, 13/33, 368/1, 14/1, 

5, po zachodniej granicy działek nr ewid. 2/6, 2/4, l, 341/3, 19/1, 19/4, po południowo-zachodniej granicy 

działek nr ewid. 51/6, 51/5, po północno-zachodniej granicy działek nr ewid. 51/5, 51/2, 347/1, 49, 50/1, 

1094/3 (działki położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0019 Michałów-Reginów). 

 

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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