
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARCZMISKA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Karczmiska- I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn., zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 
54 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.  
z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwał: 

 Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska, 

 Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020  
z dnia 12 czerwca 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska, 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska – I etap wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach: od 12 maja do 2 czerwca 2022 r. w godzinach od 1000 do 1400 w siedzibie 
Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska. 
 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego 
odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Karczmiskach. 
 Lokalizacja i granice terenów objętych opracowaniem wraz z treścią projektu zmiany planu  
i prognozą opublikowane będą na BIP Urzędu Gminy Karczmiska: 
https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl. 
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 
kwestionują ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego mogą wnosić uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Karczmiska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /GminaKarczmiska/SkrytkaESP, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres  
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl. 
 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi  
i wnioski. 
 Uwagi dotyczące prognozy ww. projektu mogą być złożone w formie pisemnej lub ustnie do 
protokołu do Wójta Gminy Karczmiska w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej: 
/GminaKarczmiska/SkrytkaESP lub na adres e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Karczmiska. 
 Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Karczmiska danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo 
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw  
i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 
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