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 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Solina Uchwały Nr XXVII/282/09 z dnia 19 
lutego 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Horodek 1, obejmującego tereny o powierzchni około 50 ha w miejscowości 
Horodek o zwyczajowej nazwie Jutryna, zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały. 

Przedmiot planu obejmuje obowiązkowy zakres ustaleń planu określony w art.15, ust. 
2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami). 

W związku z powyŜszym zawiadamiam, iŜ zainteresowani mogą składać wnioski do 
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do 21 dni od daty 
ukazania się ww. ogłoszenia tj. 6 maja 2009r. 
Wnioski naleŜy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku lub 
przesyłać na adres Urzędu Gminy Solina: 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości (kopię mapy ewidencyjnej), której dotyczy. 

 
Równocześnie na podstawie  art. 39 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 Nr 199 z 2008r, poz.1227), 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, związanej z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Horodek 1, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy.  
W siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku dostępne jest Opracowanie 
ekofizjograficzne wykonane dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Horodek 1.  

W związku z powyŜszym zawiadamiam, iŜ zainteresowani mogą składać uwagi i 
wnioski do ww. dokumentów w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia, tj. 6 
maja 2009r.w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Solina: 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 
2, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku i za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres e-mailowy urzędu : urzad@esolina.pl. Organem 
właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Wójt Gminy Solina. 

Ponadto informuję, iŜ nie jest prowadzone na terenie Gminy Solina postępowanie w 
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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