
Zarządzenie Nr 72/21 Wójta Gminy Sawin 
z dnia 08 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania działki gminnej 
o nr 844/3 w miejscowości Sawin Gmina Sawin.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Sawin z dnia 31 marca 2015 w sprawie 
przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sawin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1615), 
na wniosek Rady Gminy Sawin przyjęty Uchwałą Nr XXXI/207/21 Rady Gminy Sawin z dnia 15 listopada 2021 r. 
w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych zarządza się co następuje:

§ 1 -

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od dnia 09.12.2021 r.
do dnia 24.12.2021 r. z mieszkańcami miejscowości Sawin, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących wyboru 
sposobu zagospodarowania działki gminnej
2. Przedmiotem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Gminy wypowiedzenia się odnośnie sposobu 
zagospodarowania dz. Nr 844/3 o pow. 2,86 ha na terenie miejscowości Sawin Gmina Sawin przy drodze 
wojewódzkiej, ul. Pod Borkiem.

§2.
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem internetowym http://www.bip.sawin.pl/. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin pod adresem 
http://sawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sawin w terminie od dnia 09.12.2021r. do dnia 24.12.2021r

§3.
Konsultacje prowadzone będą w formie:
zbierania uwag, opinii i wniosków oraz ankiet w postaci papierowej i elektronicznej, 
z wykorzystaniem formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, 
w terminie do dnia 24.12.2021 r. Wypełnione formularze można dostarczyć:
1) Drogą elektroniczną na adres: irena.grzeluk@sawin.pl
2) Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, 
z dopiskiem „Sposób zagospodarowania dz. Nr 844/3 w Sawinie ”.
3) Bezpośrednio do Urzędu Gminy Sawin w godzinach pracy Urzędu, pokój Nr 209.

§4.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Gminy Sawin, 
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, w godzinach pracy Urzędu w pokoju Nr 209.

§5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska .

§6.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem http://www.bip.sawin.pl. na stronie internetowej http://sawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Sawin Nr 72 /21 z dnia 08.12.2021 r.

ANKIETA - Formularz uwag
Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Wybierz sposób w jaki powinna być zagospodarowana działka Nr 844/3 w Sawinie o pow. 2,86 ha 
położona przy drodze wojewódzkiej przy ul. Pod Borkiem :
a) sprzedaż całej nieruchomości do wykorzystania zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego 4U zabudowa usługowa 2,76 ha i 0,10 ha zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
4MN,
b) podział na działki wielkości ok. 0,50 ha i sprzedaż w przetargu do wykorzystania zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego,
c) pozostawienie działki w zasobach gminy i zagospodarowanie jej na cele publiczne,
d) zmiana przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego z usługowego na teren 
zabudowy mieszkalnej i przeznaczenie do sprzedaży,
e) zmiana przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego z usługowego na teren 
              ,
f) wydzierżawienie nieruchomości na długi okres z możliwością zabudowy,
g) przeznaczenie działki na cele budownictwa mieszkaniowego publicznego,
h) nie odpowiada mi żadna z powyższych propozycji*.

2. Czy chciałbyś zaproponować inny sposób zagospodarowania ? Tak/Nie*

3. Jeśli Twoja odpowiedź na pyt. 2 brzmi „tak”, wskaż swoją propozycję zagospodarowania działki 
wraz z ewentualnym uzasadnieniem.

‘ Niepotrzebne skreślić
Ankietę można dostarczyć w terminie do dnia 24.12.2021 r.:
1. Drogą elektroniczną na adres irena.grzeluk@sawin.pl.
2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, 
z dopiskiem „Sposób zagospodarowania dz. Nr 844/3 w Sawinie ”.
3. Bezpośrednio do Urzędu Gminy Sawin w godzinach pracy Urzędu, pokój Nr 209.
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