
Zarządzenie  Nr  90/2012  
Wójta  Gminy  Tułowice 

  z  dnia  23 stycznia 2012 r. 
 
 
w  sprawie  ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania w Tułowicach 
 
 

  Na  podstawie  art. 31  ustawy  z dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 
2001 r.  Nr  142, poz. 1591,   z 2002 r.   Nr  23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr  113,  poz. 984,  
Nr 153,  poz. 1271,  Nr  214,  poz. 1806,    z 2003 r.   Nr 80,  poz. 717,  Nr 162,  poz. 1568,  z 
2004 r.  Nr  102,  poz.  1055,    Nr 116,   poz. 1203,   z 2005 r.   Nr  172,    poz. 1441,  Nr 175 
poz. 1457  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180  poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009   Nr 52 
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, 
z 2011 r.  Nr  21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679, Nr  134  poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz., 
1281)   zarządzam  co następuje  :  
 
§  1.1.  Ogłasza    się  o przystapieniu  do sporządzenia  :   

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach 
obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej, 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w 
rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice. 

zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) 

 

2. Ogłoszenie stanowi  załącznik nr 1 do zarządzenia.  

3. Obwieszczenie  stanowi  załącznik  nr 2 do zarządzenia.  

 

§  2.1. Ogłasza się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany ww. 
planów, zgodnie z art. 39 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 2008 r. Nr 199  poz.1227 ze zmianami)   
 

2.2. Treść  ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.  

 

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie   z  dniem  podpisania.  

 
 
 

Wójt Gminy Tułowice 
     Wiesław  Plewa 



Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Tułowice 
Nr   90/2012  z dnia 23 stycznia 2012 r.    

 
 

 
WÓJT  GMINY  TUŁOWICE  OGŁASZA  

o  przystąpieniu do sporządzenia: 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego 

tereny przy ul. Porcelitowej, 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w rejonie 

cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice. 
 
                                                                           
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717  ze zmianami )  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w 
Tułowicach następujących uchwał: 
 

− Nr IX/62/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Tułowicach obejmującego tereny 
przy ul. Porcelitowej, 

− Nr VII/48/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w 
rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice. 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Tułowicach, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 w 
terminie do dnia  22  lutego 2012 r.  
   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Tułowice 

Nr    90/2012  z dnia 23 stycznia 2012 r.    
 
 

 
OBWIESZCZENIE  

o  przystąpieniu do sporządzenia: 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego 

tereny przy ul. Porcelitowej, 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w rejonie 

cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice. 
 
                                                                           
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717  ze zmianami )  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w 
Tułowicach następujących uchwał: 
 

− Nr IX/62/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Tułowicach obejmującego tereny 
przy ul. Porcelitowej, 

− Nr VII/48/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w 
rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice. 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Tułowicach, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 w 
terminie do dnia  22  lutego 2012 r.  
   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Tułowice 

Nr    90/2012  z dnia 23 stycznia 2012 r.    
 
 
 
 
 

WÓJT  GMINY  TUŁOWICE  OGŁASZA 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektów: 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Tułowicach 
obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej, 

-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w rejonie 
cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice. 
 

Na podstawie art. 39 ust. 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 2008 r.  Nr 199, poz. 1227  ze  zmianami) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń projektu  zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Tułowicach obejmującego tereny 
przy ul. Porcelitowej, oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Tułowicach w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice, do 
których przystąpiono na podstawie uchwały Nr IX/62/11 z dnia 27 października 2011r. oraz 
uchwały Nr VII/48/11 z dnia 30 czerwca 2011r. 
 
       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy 
składać do  dnia  29  lutego  2012 r.: 
1. na piśmie na adres: Urząd  Gminy w Tułowicach , 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 
2. drogą elektroniczną na adres : tulowice@tulowice.pl 
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach, w godzinach otwarcia 
Urzędu, w pokoju  nr 1. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 

 


