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I. Wstęp 

Gmina Księżpol na podstawie  art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 

27  marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz opierając się na  Uchwale 

Nr  XVII/120/2020 Rady Gminy Księżpol z dnia 12 marca 2020 r., 

przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego swym zasięgiem  obszar całej gminy. 

W wyniku tych działań zostaną  przeprowadzone konsultacje 

społeczne, w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych” które 

potrwają około roku czasu.  

 

II. Przebieg konsultacji 

Gmina przystąpiła do etapu I: Spotkania otwarte w ramach 

projektu „Liderzy konsultacji społecznych”. Miały one na celu 

przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami całej gminy, aby 

poinformować wszystkich o możliwości składania wniosków o zmianę 

przeznaczenia gruntów. Dzięki temu mieszkańcy wspólnie mogą 

kształtować wizerunek naszej gminy oraz ukierunkować jej rozwój. 

Takie zmiany z pewnością zaspokoją potrzeby mieszkańców w 

zakresie planowania przestrzennego oraz spowodują poprawę 

jakości ich życia. Spotkania te zostały zorganizowane na  zebraniach 

sołeckich, tak aby każdy mieszkaniec mógł wziąć w  nich udział. 

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 262 osoby. 

 

Forma konsultacji Data i miejsce Liczba uczestników 

Spotkanie otwarte 13.09.2020 r. Rakówka 28 

Spotkanie otwarte 13.09.2020 r. Przymiarki 8 

Spotkanie otwarte 18.09.2020 r. 

Majdan  Stary 

15 

Spotkanie otwarte 19.09.2020 r. Rogale 17 



 

Spotkanie otwarte 20.09.2020 r. 

Stary  Lipowiec 

13 

Spotkanie otwarte 20.09.2020 r. Płusy 17 

Spotkanie otwarte 20.09.2020 r. 

Korchów  Drugi 

16 

Spotkanie otwarte 20.09.2020 r. 

Nowy  Lipowiec 

14 

Spotkanie otwarte 21.09.2020 r. Borki 10 

Spotkanie otwarte 23.09.2020 r. Zanie 15 

Spotkanie otwarte 25.09.2020 r. 

Majdan  Nowy 

32 

Spotkanie otwarte 27.09.2020 r. Księżpol 28 

Spotkanie otwarte 27.09.2020 r. Zawadka 14 

Spotkanie otwarte 27.09.2020 r. 

Korchów  Pierwszy 

32 

Spotkanie otwarte 27.09.2020 r. Budzyń 13 

 

III. Działania promocyjne 

O spotkaniach otwartych 

informowaliśmy mieszkańców 

za  pomocą ogłoszenia o 

planowanych zebraniach 

sołeckich. Każdy z mieszkańców 

mógł zapoznać się z taką 

informacją, gdyż ogłoszenie 

podane było do  każdego 

z  domów w  gminie.  

Ponadto opublikowane zostało 

ogłoszenie prasowe w lokalnej 

gazecie dotyczące zmiany 



 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy 

Księżpol zaprasza w nim wszystkich mieszkańców do możliwości 

składania wniosków o  zmianę przeznaczenia gruntów. Pisemnie 

w  siedzibie Urzędu Gminy w punkcie konsultacyjnym oraz 

elektronicznie, na  stronie internetowej Urzędu Gminy wraz 

z  zaproszeniem do wypełnienia kwestionariusza ankietowego. 
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