
Zarządzenie  Nr  178/2013 
Wójta  Gminy  Tułowice

  z  dnia  17 stycznia  2013 r.

w  sprawie  ogłoszenia o wyłożeniu 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 ze zmianami)  zarządzam  co następuje  : 

§  1.1.  Ogłasza    się  o wyłożeniu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej  zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 r.  poz. 
647 ze zm.)

2. Ogłoszenie  podlega opublikowaniu  w miejscowej  prasie  oraz przez obwieszczenie, a 

także  poprzez  umieszczenie   w  Biuletynie  Informacji  Publicznej    oraz  na  tablicach 

ogłoszeń  Urzędu Gminy. 

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§  2.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie   z  dniem  podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy nr  178/2013  z dn. 17.01.2013 r. 

                                                    OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  w Tułowicach obejmującego tereny 

przy ul. Porcelitowej

Na   podstawie  art.  17  pkt.  9  ustawy  z  dnia   27  marca  2003  r   o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o 
wyłożeniu  do   publicznego    wglądu    projektu   w/w zmiany planu wraz  z prognozą 
oddziaływania  na  środowisko,  w  dniach  od  4  lutego  2013  r.     do   7  marca  2013  r. 
siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach,  49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, pok. Nr  1  w godz. 
od 800 do 1500.
Dyskusja  publiczna nad przyjętymi  w projekcie  zmiany planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu  7 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach o godz. 1000. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi  należy  składać  na  piśmie  do  Wójta  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  lub  nazwy 
jednostki organizacyjnej   i   adresu,   oznaczenia   nieruchomości,  której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia   22 marca 2013 r. 

Jednocześnie  informuję,  że  zgodnie  z  art.  21  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. Nr 199, poz. 1227), zwanej 
dalej  ustawą,   w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  o  dokumentach  zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  i  prognozie  oddziaływania  na 
środowisko w/w zmiany planu. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, 
projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany 
jest  strategicznej  ocenie  oddziaływania  na  środowisko  z  zapewnieniem  możliwości 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 
18  ust.  2  i  ust.  3  przywoływanej  na  wstępie  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  w sposób  i  w  terminie  określonym  powyżej  lub  elektronicznie  na  adres 
tulowice@tulowice.pl.  Organem  właściwym  do  rozpatrzenia  uwag  i wniosków  jest  Wójt 
Gminy Tułowice. 

Wójt  Gminy  Tułowice
                                                                                                      Wiesław Plewa


