
Konstancin-Jeziorna, dnia 09.07.2014 r. 

 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej 

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.3 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 2013 r. poz. 1235) oraz 

uchwały Nr 472/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni 

Chylickiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w dniach od 21 lipca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w 

Konstancinie- Jeziornie w godzinach od 9
00

 do 15
00

.  

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 4 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – 

Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 17
00

.  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie internetowej 

bip.konstancinjeziorna.pl. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego 

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 9
00

 do 15
00

. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 

uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-

520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 

2014 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:  

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub  

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 235) lub  

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Adres poczty elektronicznej: planowanie@konstancinjeziorna.pl  

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 

 

B U R M I S T R Z 

/......./ 

Kazimierz Jańczuk 
 

http://www.bip.konstancinjeziorna.pl/

