
Nowiny, 10.11.2020 r. 
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
pod nazwą "Bolechowice" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

pod nazwą "Wola Murowana I" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sitkówka-Nowiny uchwał: 

1) Nr RG-XIX/216/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa"; 

2) Nr RG-XXIV/261/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Bolechowice"; 

3) Nr RG-XXIV/263/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana I". 

 Przedmiotem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 
ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie 
dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych planami.  
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.  
 Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25                 
w terminie do 8 grudnia 2020 r. 
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
 Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                         
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1) pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa"; 
2) pod nazwą "Bolechowice"; 
3) pod nazwą "Wola Murowana I".  

 Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-
Nowiny w godzinach pracy Urzędu. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko: 

1) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: 
nowiny@nowiny.com.pl w terminie do dnia 8 grudnia 2020 r.  

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku. 
 Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 
 

 
Obowiązek informacyjny: 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25. Więcej informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.nowiny.com.pl. 
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