
Murów, dnia 18.06.2019r. 
 
 

 

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

o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 

Radę Gminy Murów uchwały nr VII/55/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów. 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium. Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą 

być wnoszone do Wójta Gminy Murów na adres Urzędu Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 

46-030 Murów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 

oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do 

24.07.2019 r. 

Wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej; 

2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 

 
 
 
 

Wójt Gminy Murów 
                                                                                                                               /-/  Michał Golenia 

 
 

 

 

 

 

 



Murów, dnia 18.06.2019r. 

 

 

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

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 2081 ze zm.) w powiązaniu z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Gminy Murów uchwały nr VII/55/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów. 
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski  
do projektu zmiany Studium w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym  
do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany Studium jest Wójt Gminy Murów. 
 

Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy 
Murów na adres Urzędu Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2019 r. 
Wnioski mogą być wnoszone: 

4) w formie pisemnej; 
5) ustnie do protokołu; 
6) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

 

 

 
Wójt Gminy Murów 

                                                                    /-/ Michał Golenia 
 
 
 
 
 
 
 
 


