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OPIS POSTĘPOWANIA

WEJŚCIE: uchwała Rady Gminy Nowy Duninów o przystąpieniu do sporządzania lub
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działanie Odpowiedzialny

1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i zbieranie
wniosków

Wójta Gminy Nowy
Duninów

2.   Przekazanie Wykonawcy materiałów wejściowych do projektu planu, w tym
wszelkich wytycznych dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego,
wynikających z:

– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nowy
Duninów w zakresie przyrodniczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego,

– Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla gminy
Nowy Duninów,

– opracowań przyrodniczych (np. opracowania ekofizjograficzne).
– wydanych decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych
– wniosków do projektu planu

Koordynator

3. Propozycja rozpatrzenia wniosków Wykonawca
4. Stanowisko w sprawie rozpatrzenia wniosków

Odrzucenie wniosków, jeżeli są one sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi
ochrony środowiska przyrodniczego przekazanymi Wykonawcy w
materiałach wejściowych

Wójt Gminy Nowy
Duninów

5.    Koncepcja projektu planu Wykonawca
6. Opiniowanie koncepcji projektu planu przez Komisje Rady Gminy oraz z
instytucjami branżowymi

Koordynator

7.   Uwzględnienie opinii w zakresie ochrony środowiska Wykonawca
8. Sporządzenie projektu planu wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko” i

„prognozą finansową”
Wykonawca

9. Uzgodnienie i zaopiniowanie projektu planu z instytucjami wynikającymi z
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Koordynator

10. W przypadku odmowy uzgodnienia, korekta projektu planu i przekazanie do
ponownych uzgodnień

Wykonawca

11. Propozycja uwzględnienia uwag wynikających z uzyskanych opinii i
uzgodnień

Wykonawca

12. Sporządzenie wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (do Marszałka
Województwa/lub właściwego Ministra) – jeżeli wynika to z konieczności
ustaleń projektu planu

Wykonawca

13. Stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag wynikających z uzyskanych opinii i
uzgodnień

Wójt Gminy Nowy
Duninów



SYSTEM  ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ
– DOKUMENT  NADZOROWANY  W  WERSJI  ELEKTRONICZNEJ

Urząd Gminy w
Nowym Duninowie

Uwzględnienie zagadnień środowiskowych przy
sporządzaniu lub zmianie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Wydanie 01

z dnia 28. 07. 2010r.

P – 5/In-1 Planowanie przestrzenne Strona 2/2

Autor dokumentu:

Katarzyna Majchrowska

Zatwierdził merytorycznie:

Krzysztof Piłatowicz

Zatwierdził do użytkowania:

Teresa Szymańska

14. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej nad
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

Wykonawca + Zamawiający

15. Propozycja rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu

Wykonawca

16.  Stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag
Odrzucenie uwag, jeżeli są one sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi
ochrony środowiska przyrodniczego

Wójt Gminy Nowy
Duninów

17.  Przedłożenie do uchwalenia Radzie Gminy Nowy Duninów projektu planu Wójt Gminy Nowy
Duninów

WYJŚCIE: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w formie uchwały
Rady Gminy Nowy Duninów).


