
 

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 
GMINY NĘDZA DLA OBSZARU SOŁECTWA ŁĘG, UCHWALONEGO  

UCHWAŁĄ NR XXXVII-216-2016 RADY GMINY NĘDZA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2016 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 2016 r. poz. 353 ze zm.), w szczególności Art. 42 pkt. 2 który określa zakres 
uzasadnienia. 

Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg w gminie Nędza. 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: Dziennik 
Zachodni z 13 lutego 2015 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Nędza 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy Nędza 

W ogłoszeniach termin składania 
wniosków został określony na 10 marca 
2015 r. 

0/1   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 2016 r. poz. 353 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 
27.03.2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. 
U. 2016 r., poz. 778) 

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

 ogłoszenie w gazecie: Dziennik 
Zachodni z 1 kwietnia 2016 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Nędza 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy Nędza 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 11 
kwietnia 2016 do 11 maja 2016. Termin 
składania uwag został określony na 25 
maja 2016. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 26 
kwietnia 2016 w siedzibie Urzędu Gminy 
Nędza na godz. 14 
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Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wpłynął jeden wniosek, który dotyczył ustalenia terenów budowlanych. Nie uwzględniono 
tego wniosku, gdyż naruszałoby to ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.   

W dyskusji w dniu 26 kwietnia 2016 r., uczestniczyło sześć osób. Zebrani pytali o szczegóły 
dotyczące prowadzonej procedury planistyczne, w tym zasad składania uwag i wniosków. Pytano również 
o możliwość przekształcenia niektórych terenów na budowlane.  

Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły cztery uwagi. Pierwsza uwaga dotyczyła usunięcia 
ciągu pieszo-jezdnego KDX, została ona uwzględniona. Druga uwaga dotyczyła poszerzenia terenów 
mieszkaniowo-usługowych. Uwaga trzecia składała się z czterech podpunktów: wnoszono, że działka nie 
leży w strefie ochrony krajobrazu, że należy usunąć strefę techniczną, wnoszono również, że działka nie 
jest terenem leśnym, lecz rolnym oraz, że na terenach rolnych należy ustanowić możliwość lokalizacji 
zabudowy. Uwaga czwarta powielała treść uwagi trzeciej. Spośród uwag 2 - 4 zmieniono jedynie 
przeznaczenie terenu z leśnego na rolny. Brak uwzględnienia uwag argumentowano przepisami prawa 
(strefa od linii energetycznej) oraz ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

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


