
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONDRATOWICE 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
zmiany uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 lipca 2016r.  

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kondratowice 

 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy 
Kondratowice z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań                             
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice, w dniach od 
01.06.2018r. do 22.06.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Kondratowice, ul. Nowa 1, 
Kondratowice, 57-150 Prusy, w pok nr 19, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany uchwały nr 
XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice 
odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kondratowice, ul. Nowa 1, Kondratowice, 57-150 
Prusy, w pok nr 19, w dniu 13.06.2018r. o godz. 16.30. 

Zgodnie z art.11 pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kondratowice może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kondratowice.pl . 
Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Kondratowice, który jest organem właściwym do ich 
rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Kondratowice, ul. Nowa 1, Kondratowice, 57-150 
Prusy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16.07.2018r. 

Ponieważ zmiana uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 lipca 
2016r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kondratowice w zakresie  określonym uchwałą nr XXII/140/2016 z 
dnia 7 grudnia 2016r., będzie dotyczyć niewielkiej modyfikacji obowiązującego studium i nie 
spowoduje istotnych zmian dla środowiska, zawiadamiam zgodnie z art. 48 ust 4 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2017r., poz. 1405, ze zm.), że uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny na środowisko projektu zmiany uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z 
dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice. W związku z brakiem prognozy 
oddziaływania na środowisko nie jest ona wykładana do publicznego wglądu. 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w 
przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone. 

Wójt Gminy Kondratowice 
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