
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Cielądz 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy 
Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. poz. 6382) 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz 
w myśl przepisów 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Cielądz, uchwały Nr XIX/150/21 Rady 
Gminy Cielądz z dnia 20 stycznia 2021 r. ze zmianą Uchwałą Nr XX/154/21 
Rady Gminy Cielądz z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 
października 2019 r. 

Zmiana planu dotyczy niewielkiej korekty ustaleń obowiązującego 
dokumentu dla terenu o symbolu 3.115.P i dotyczy wyłącznie: 
1) dopuszczenia realizacji farmy z urządzeniami fotowoltaicznymi w 
obrębie terenu istniejącego zakładu produkcji metalowej, 

2) likwidacji ograniczenia w zakresie możliwość funkcjonowania 
istniejącego zakładu produkującego gwoździ bez możliwości 
rozbudowy istniejącej instalacji do powierzchniowej obróbki metali, z 
zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o 
całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3 (§ 2 
pkt 15, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko). 

Granice obszaru zmiany planu pokrywają się z granicami terenu o 
symbolu 3.115.P określonym rysunkiem obowiązującego planu 
miejscowego. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Cielądz, w terminie do dnia 11.03.2021 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Cielądz, dnia12 lutego 2021 r. 

1. Biuletyn Informacji Publicznej 
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Cielądz 
4. a/a 


