
Lutowiska, dnia 24 sierpnia 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lutowiska

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne 4” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne 1” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na  podstawie  art.  17  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz  o  ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.  U.  z  2017 r.,  poz.  1405 z  późn.  zm.)  zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Gminy Lutowiska:

-  Uchwały  Nr XXXV/173/2018  z  dnia  18  czerwca  2018  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  obszaru położonego w miejscowości  Lutowiska  
pod nazwą „Skorodne 4”,

- Uchwały Nr XXXV/174/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  obszaru położonego w miejscowości  Lutowiska  
pod nazwą „Skorodne 1”.

Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w  miejscowości  Lutowiska  pod  nazwą  „Skorodne  4”  określone  zostały  w  załączniku  graficznym  do  ww.
Uchwały Nr XXXV/173/2018.

Zmiana miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego obszaru  położonego w miejscowości
Lutowiska pod nazwą „Skorodne 1”, przyjętego Uchwałą Nr VI/28/07 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 maja
2007 roku, obejmować będzie część tekstową ww. planu w zakresie dotyczącym ustaleń zawartych w rozdziale
3, związanych z dopuszczeniem możliwości realizacji budynków związanych z prowadzoną działalnością oraz 
w zakresie zasad prowadzenia eksploatacji.

Ww. uchwały wraz załącznikami graficznymi zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Lutowiska w zakładce: Prawo Lokalne/Uchwały/2018. Załączniki graficzne wraz z granicami
obszarów objętych uchwałami dołączone są również do ogłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej http://
www.lutowiska.eu/ .

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  projektów  planów  miejscowych  oraz  uwagi  i wnioski  
do  sporządzanych  dla  nich  prognoz  oddziaływania  na  środowisko  w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  
24 września 2018 r.

Wnioski do ww. projektów należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, Lutowiska 14,
38-713 Lutowiska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: gmina@lutowiska.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy   oddziaływania na środowisko   mogą być wnoszone w formie:
 pisemnej na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska,
 ustnie  do  protokołu  w  Referacie  Działalności  Gospodarczej  i  Planowania,  Urząd  Gminy  Lutowiska,

Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska, 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: gmina@lutowiska.pl.

Uwagi  i  wnioski  powinny  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy
Lutowiska.

Wójt Gminy Lutowiska

Krzysztof Jacek Mróz










