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Radłów, 21.03.2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 pkt 2 -5 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. z 2021 r. poz. 2373 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu 
zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów 
w  obrębie Biskupice, sporządzonego zgodnie z  zakresem określonym w  uchwale Nr  38/
VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z  prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 28 marca do 19 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 
ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Ponadto projekt planu miejscowego wraz z  prognozą oddziaływania na  środowisko będzie 
udostępniony w  wyżej podanym terminie w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radłów 
(https://bip.radlow pl. w zakładce akty prawne).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w  siedzibie Urzędu Gminy Radłów, w  sali Rady Gminy – z  uwzględnieniem aktualnie 
obowiązujących ograniczeń, nakazów i  zakazów w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii 
dotyczących organizacji spotkań i zebrań w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00.

Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w  wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Radłów z  podaniem imienia, nazwiska 
lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do  dnia 4 maja 2022 r. Uwagi mogą być składane 
w formie papierowej na adres Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów lub w formie 
elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radlow.pl., albo ustnie do protokołu.

Jednocześnie informuję, że  na  podstawie art. 54 ust. 2 i  3 ustawy o  udostępnianiu informacji 
o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko:
· w  trakcie wyłożenia do  publicznego wglądu projektu planu miejscowego zapewnia się 
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji w.w. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej,
· uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów.

Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radłów z  siedzibą w  Urzędzie Gminy 
Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów. W  podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych, kontakt – e-mail:  
iod@radlow.pl Szczegółowa informacja o  zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna 
z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) została opublikowana 
w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.radlow.pl, na  stronie internetowej Urzędu  
https://www.radlow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


