
Nadarzyn,  dnia 19  września 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Nadarzyn.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn następujących
uchwał:
· Uchwały Nr XLVI/458/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany, obejmującego  następujące obszary:
1) obszar I - działki nr ew. 215 i 216,
2) obszar II - działka nr ew. 209,
3) obszar III - działki nr ew. 202/1,
4) obszar IV -  działki nr ew.: 133/2 -  133/21, 134/1 – 134/4, 149 - 151 oraz część działek nr ew. 154  i 155/11,

· Uchwały Nr XLVI/459/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec,

· Uchwały Nr XLVI/460/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów, obejmującego  następujące obszary:
1) obszar I - działki nr ew.: 6/20, 6/21, 6/28, 6/29, 6/35 -  6/37, 6/60, 6/61, 7/5, 7/6, 7/17, 7/50, 7/51,  8/7, 9/16,

12/13 - 12/16, 19/13, 108/4  oraz część działek nr ew. 1/2, 6/18, 6/19, 6/27, 6/30, 11/3, 108/3,
2) obszar II – część działki nr ew. 27/23,
3) obszar III -  działka nr ew. 159/2 oraz część działki nr ew. 168,
4) obszar IV -  działki nr ew. 228, 229 oraz część działek  nr ew. 205/4  i 227;

· Uchwały Nr XLVI/461/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin, obejmującego  następujące obszary:
1) obszar I – przy ul. Daniewice - działki nr ew. 57/2, 57/3, 57/8, 57/9,
2) obszar II -  przy ul. Pałacowej - działki nr ew. 177/2 -  177/7 oraz część działek nr ew. 163/3, 177/8, 183,

· Uchwały Nr XLVI/462/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś, obejmującego  następujące obszary:
1) obszar I – w północno-zachodniej części wsi - działki nr ew.: 44/1 -  44/3, 46, 47, 49, 50/1 - 50/4, 51/1 -  51/4,

57/1 oraz część działek  nr ew. 45 i 48,
2) obszar II - działka  nr ew. 250/1,
3) obszar III - rejon ul. Głogowej i Jemiołowej,

· Uchwały Nr XLVI/463/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut, obejmującego  następujące obszary:
1) obszar I – północna część wsi Urzut,
2) obszar II - część działki nr ew. 113/14,
3) obszar III – działka  nr ew. 231/2,
4) obszar IV -  działki nr ew. 263/2 - 263/4,
5) obszar V - działki nr ew. 256/2 - 256/4,

· Uchwały Nr XLVI/464/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica, obejmującego  następujące obszary:
1) obszar I - działki nr ew. 638/1, 638/2 i 641 oraz część działek nr ew. 640/4 i 854,
2) obszar II - przy ul. Sękocińskiej,
3) obszar III - działka nr ew. 995/5,
4) obszar IV - działka nr ew. 471.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów  miejscowych. Wnioski do planów należy składać na
piśmie do Urzędu Gminy  Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn, w terminie do 15 października 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.



         Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym
sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko  dla potrzeb projektów ww. miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego.
         Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną  dokumentacją  sprawy w Referacie
Urbanistyki i Architektury (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi i wnioski mogą
być wnoszone 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).

Uwagi i wnioski  należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu  Gminy  (pok. 100), pocztą na adres: Urząd
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,  05-830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres:architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 15 października 2014r.

Uwaga lub wniosek  powinny zawierać  imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której  uwaga lub wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

          Wójt Gminy
mgr inż.  Janusz Grzyb
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