
 

UZASADNIENIE  

ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU  

ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

PRZY SPORZĄDZANIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI 

JEŁOWA DLA OKREŚLONEGO TERENU PRZY ULICY STAROOPOLSKIEJ, UCHWALONEGO 

UCHWAŁĄ NR XXXI/211/17 RADY GMINY ŁUBNIANY Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

Podstawa Prawna 

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w szczególności Art. 42 pkt. 2 który określa zakres 
uzasadnienia. 

Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Jełowa. Udział społeczeństwa w opracowywaniu 
dokumentu został zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg postępowania 
przedstawiono w tabeli. 

 
 

Etap  
Sposób zawiadomienia 

Ilość wniosków 
 uwzględnionych/ 

nieuwzględnionych 

Ilość uwag 
uwzględnionych
/nieuwzględnio

nych 

Podstawa prawna 

Obwieszczenie 
o przystąpieniu do 
sporządzania 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i o 
przeprowadzaniu 
strategicznej oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 9 marca 2017 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Łubniany 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy Łubniany 

W ogłoszeniach termin składania 
wniosków został określony na 31 marca 
2017 r. 

0/0   Ustawa z dnia 3 
października 2008 
roku o udostępnianiu 
informacji o 
środowisku  
i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa 
w ochronie 
środowiska oraz o 
ocenach 
oddziaływania  
na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1405 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 
27.03.2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. 
U. 2017 r., poz. 1073) 

Obwieszczenie 
o wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 3 sierpnia 2017 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Łubniany 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy Łubniany 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 11 
sierpnia 2017 do 13 września 2017. 
Termin składania uwag został określony 
na 27 września 2017. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 28 
sierpnia 2017 w siedzibie Urzędu Gminy 
Łubniany na godz. 14:00 

 

 0/0 

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie wpłynęły żadne wnioski. Dyskusja publiczna została zaplanowana na 28 sierpnia 
2017 r., jednak ze względu na brak osób zainteresowanych nie odbyła się. Po wyłożeniu do publicznego 
wglądu nie wpłynęły żadne uwagi. 

Społeczeństwu zapewniono udział w całości postępowania zgodny z przepisami, zapewniający 
możliwość decydowania o polityce przestrzennej gminy. 

 

 


