
Radłów, 21 stycznia 2016 r.  
 

  
 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 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 (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radłów uchwał o przystąpieniu                         
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 
obszaru położonego w gminie Radłów na wschód od miejscowości Psurów, dla 

którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej w skali 1:20 
000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 23/IV/2015 z dnia 
4.02.2015 r. 
 

Przedmiotem sporządzanego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie  
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów dla wydzielonego obszaru,                                      
 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46-331 Radłów, ul. Oleska 3, w terminie do dnia 
15 lutego 2016 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

      
 
 
 
 
 
 

 Włodzimierz Kierat 
      Wójt Gminy Radłów 
 
 

 



Radłów, 21 stycznia 2016 r.  
 
 
 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 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 (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radłów uchwał o przystąpieniu                         
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 
obszaru położonego w gminie Radłów w północnej części miejscowości 

Sternalice, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej 
w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów                                        
nr 24/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r. 
 

Przedmiotem sporządzanego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie  
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów dla wydzielonego obszaru. 
 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46-331 Radłów, ul. Oleska 3, w terminie do dnia 
15 lutego 2016 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

      
 
 
 
 
 
 

 Włodzimierz Kierat 
      Wójt Gminy Radłów 
 
 

 



Radłów, 21 stycznia 2016 r.  
 
 
 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 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 (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radłów uchwał o przystąpieniu                         
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 
obszaru położonego w gminie Radłów w północnej części miejscowości 

Wichrów, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej 
w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 34/V/2015 
z dnia 18.03.2015 r. 
 

Przedmiotem sporządzanego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie  
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów dla wydzielonego obszaru. 
 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46-331 Radłów, ul. Oleska 3, w terminie do dnia 
15 lutego 2016 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

      
 
 
 
 
 
 

 Włodzimierz Kierat 
      Wójt Gminy Radłów 
 
 

 



Radłów, 21 stycznia 2016 r.  
 
 
 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 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 (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radłów uchwał o przystąpieniu                         
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 
obszaru położonego w gminie Radłów w północno-wschodniej części miejscowości 

Kościeliska, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej                 
w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 25/IV/2015                       
z dnia 4.02.2015 r. oraz zmieniającej ją uchwały Gminy Radłów nr 62/IX/2015 z dnia 
23.09.2015 r. 

 
Przedmiotem sporządzanego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie  

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów dla wydzielonego obszaru. 
 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46-331 Radłów, ul. Oleska 3, w terminie do dnia 
15 lutego 2016 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

      
 
 
 
 
 
 

 Włodzimierz Kierat 
      Wójt Gminy Radłów 
 
 

 



Radłów, 21 stycznia 2016 r.  
 
 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 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 (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radłów uchwał o przystąpieniu                         
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 
obszaru położonego w gminie Radłów w północnej i wschodniej części miejscowości 

Biskupice, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej                    
w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 33/V/2015                         
z dnia 18.03.2015 r. oraz zmieniającej ją uchwały Gminy Radłów nr 63/IX/2015 z dnia 
23.09.2015 r. 

 
Przedmiotem sporządzanego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie  

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów dla wydzielonego obszaru. 
 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, 46-331 Radłów, ul. Oleska 3, w terminie do dnia 
15 lutego 2016 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

      

 
 
 
 

      Włodzimierz Kierat 
         Wójt Gminy Radłów 


