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OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Annosław, Podskarbice 
Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i Rylsk Duży, gmina Regnów, 

na fragmencie wsi Regnów  
 
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XXII/125/05 Rady Gminy w Regnowie z dnia 23 czerwca 2005r, uchwały V/38/07 Rady 
gminy w Regnowie z dnia 05 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Annosław, 
Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i Rylsk Duży, gmina Regnów, oraz 
uchwały Nr XXII/125/05 Rady Gminy w Regnowie z dnia 23 czerwca 2005r, zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 sierpnia 2007 
r. do 5 września 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie w godz. 800 - 1500. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zmian planu miejscowego 
odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie o godz.12oo. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2007r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi 

Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk 
i Rylsk Duży, gmina Regnów, 
na fragmencie wsi Regnów  

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/125/05 Rady Gminy 
w Regnowie z dnia 23 czerwca 2005r, uchwały V/38/07 Rady 
Gminy w Regnowie z dnia 05 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Annosław, 
Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i 
Rylsk Duży, gmina Regnów, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 06 sierpnia 2007r. 
do 05 września 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie w 
godz. 800-1500 . Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami zmian planu miejscowego odbędzie się w dniu 
30 sierpnia 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie o 
godz.12oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.   
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2007r. 

 
 

 
 


