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Jeleniewo, 14 kwietnia 2021 roku 

 

IZP.6721.2.1.2021 

 

OBWIESZCZENIE  

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, 

w gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 
 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 

i art. 40 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 

2020 r. poz. 283; ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jeleniewo uchwały Nr 

XXIII.136.2021 z dnia 12 marca 2021 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w 

gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego tereny działek nr 

geod. 56, 57, 58, w części nr geod. 84/2 oraz tereny działek nr geod. 226/25, 226/24, 229/4, w części 

nr geod. 29/5, 232/13 i 232/17, położone w obrębie Żywa Woda w gminie Jeleniewo. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.  

 Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-

404 Jeleniewo, w terminie do dnia 7 maja 2021 roku (włącznie). 

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Identyfikator EPUAP: /JELENIEWOUG/SkrytkaESP), w szczególności 

poczty elektronicznej na adres: ug_jeleniewo@pro.onet.pl. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo 

siedziby wnoszącego wniosek, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jeleniewo. 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Jeleniewo 

Kazimierz Urynowicz 

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję, że 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeleniewo jest: Wójt Gminy Jeleniewo, 

ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, tel. 87/568-30-22, adres e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl. Pełna informacja 

dostępna na: http://www.jeleniewo.i-gmina.pl 

 
  

 


