
OGŁOSZENIE  
WÓJTA  GMINY  KRASNYSTAW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw” oraz prognozy i

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmian studium

Na podstawie art. 11, pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art.
39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U.2017 poz. 1405, ze zm./, zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Krasnystaw Uchwały Nr XXIV/183/2017 z dnia 20
czerwca 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian ,,Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw”  ,  obejmującej
teren całej gminy.

Wszystkie informacje dotyczące zakresu zmian zmianami uzyskać można w siedzibie Urzędu
Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4 22 – 300 Krasnystaw pokój Nr 208

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, każdy ma prawo do składania wniosków do projektu zmian studium
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22 – 300 Kra-
snystaw lub 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: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl   z podaniem
nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nie-
ruchomości - z dopiskiem ,,zmiana studium”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogło-
szenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krasnystaw.

                                                                                                     Wójt Gminy Krasnystaw

                                                                                                         mgr inż. Janusz Korczyński
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