
Zarz�dzenie  Nr  12/2011  
Wójta  Gminy  Tułowice 

  z  dnia  17 lutego  2011 r. 
 
 
 
w  sprawie  ogłoszenia i obwieszczenia o wyło�eniu miejscowego planu 
zagospodarowania w Tułowicach 
 
 

  Na  podstawie  art. 31  ustawy  z dnia  8  marca  1990 r.  o  samorz�dzie  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)     zarz�dzam  co nast�puje  :  
 
§  1.1.  Ogłasza    si�  o wyło�eniu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Tułowicach obejmuj�cy teren przemysłu i składów w rejonie ul.Porcelitowej i w rejonie 
projektowanej obwodnicy 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  zał�cznik nr 1 do zarz�dzenia.  

3. Obwieszczenie  stanowi  zał�cznik  nr 2 do zarz�dzenia.  

 

§  2.  Zarz�dzenie  wchodzi  w  �ycie   z  dniem  podpisania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Zał�cznik nr 1 do Zarz�dzenia Wójta Gminy nr  12/2011  z dn. 17.02.2011 r.  

 
OGŁOSZENIE 

o wyło�eniu do publicznego wgl�du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu, składów i usług w 
rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie projektowanej obwodnicy oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu i 
składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej. 
                                              
Na  podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n.zm.) i uchwały Rady 

Gminy Tułowice nr  XXXIII/241/10    z dnia 26 maja 2010r. zawiadamiam o wyło�eniu do 

publicznego wgl�du projektu zmiany planów wraz ze strategiczn� prognoz� oddziaływania 

na �rodowisko, w dniach od 25.02.2011 r. do   24.03.2011 r. w siedzibie Urz�du Gminy 

Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, pok.  Nr  1  w  godz. od 800 do 1500. 

Dyskusja publiczna nad przyj�tymi w projekcie zmiany planów miejscowych rozwi�zaniami 

odb�dzie si� w dniu 22.03.2011 r. w siedzibie Urz�du Gminy Tułowice o godz. 1000. Zgodnie 

z art. 18 ust. 1 ustawy, ka�dy, kto kwestionuje ustalenia przyj�te w projekcie zmiany planów 

mo�e wnie�� uwagi. 

Uwagi nale�y składa
�
 na pi�mie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy   

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo�ci, której uwaga dotyczy, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia   12.04.2011r. 

Jednocze�nie informuj�, �e zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o 
udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 
zwanej dalej ustaw�,  w publicznie dost�pnym wykazie danych o dokumentach 
zawieraj�cych informacje o �rodowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w 
projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi 
Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu, składów i usług w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie 
projektowanej obwodnicy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tułowice we wsi Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i 
Porcelitowej oraz strategicznej prognozie oddziaływania na �rodowisko w/w zmiany planów. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyło�enia do publicznego wgl�du, 
projekt w/w zmiany planów wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko poddawany jest 
strategicznej ocenie oddziaływania na �rodowisko z zapewnieniem mo�liwo�ci zapoznania 
si� z niezb�dn� dokumentacj� sprawy, w miejscu i terminach podanych powy�ej. 
Wnioski i uwagi w post�powaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko 
- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - nale�y wnosi

�
 na zasadach okre�lonych w art. 

18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wst�pie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w sposób i w terminie okre�lonym powy�ej lub elektronicznie na adres 
tulowice@tulowice.pl. Organem wła�ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Tułowic. 
 

                                                                      Wójt Gminy Tułowice 

                                                                       Wiesław Plewa 



  

Zał�cznik nr 2 do Zarz�dzenia Wójta Gminy nr   12/2011  z dn. 17.02.2011 r.  
 

OBWIESZCZENIE 

o wyło�eniu do publicznego wgl�du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu, składów i usług w 
rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie projektowanej obwodnicy oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu i 
składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej. 
                                              
Na  podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n.zm.) i uchwały Rady 

Gminy Tułowice nr  XXXIII/241/10    z dnia 26 maja 2010r. zawiadamiam o wyło�eniu do 

publicznego wgl�du projektu zmiany planów wraz ze strategiczn� prognoz� oddziaływania 

na �rodowisko, w dniach od 25.02.2011 r. do   24.03.2011 r. w siedzibie Urz�du Gminy 

Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, pok.  Nr  1  w  godz. od 800 do 1500. 

Dyskusja publiczna nad przyj�tymi w projekcie zmiany planów miejscowych rozwi�zaniami 

odb�dzie si� w dniu 22.03.2011 r. w siedzibie Urz�du Gminy Tułowice o godz. 1000. Zgodnie 

z art. 18 ust. 1 ustawy, ka�dy, kto kwestionuje ustalenia przyj�te w projekcie zmiany planów 

mo�e wnie�� uwagi. 

Uwagi nale�y składa
�
 na pi�mie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy   

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo�ci, której uwaga dotyczy, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia   12.04.2011r. 

Jednocze�nie informuj�, �e zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o 
udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 
zwanej dalej ustaw�,  w publicznie dost�pnym wykazie danych o dokumentach 
zawieraj�cych informacje o �rodowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w 
projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi 
Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu, składów i usług w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie 
projektowanej obwodnicy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tułowice we wsi Tułowice obejmuj�cego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i 
Porcelitowej oraz strategicznej prognozie oddziaływania na �rodowisko w/w zmiany planów. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyło�enia do publicznego wgl�du, 
projekt w/w zmiany planów wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko poddawany jest 
strategicznej ocenie oddziaływania na �rodowisko z zapewnieniem mo�liwo�ci zapoznania 
si� z niezb�dn� dokumentacj� sprawy, w miejscu i terminach podanych powy�ej. 
Wnioski i uwagi w post�powaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko 
- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - nale�y wnosi

�
 na zasadach okre�lonych w art. 

18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wst�pie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w sposób i w terminie okre�lonym powy�ej lub elektronicznie na adres 
tulowice@tulowice.pl. Organem wła�ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Tułowic. 
 

                                                                      Wójt Gminy Tułowice 

                                                                       Wiesław Plewa 


