
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium  uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – w rejonie  ulic: 
Poligonowej  i Gen. B. Ducha w granicach jak na załączniku graficznym oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III 

w rejonie ulic: Poligonowej  i Gen. B. Ducha w granicach jak na załączniku graficznym. 

Na  podstawie  art.  11  pkt  10,  art.  17  pkt  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. 
zm.), art. 39 ust.1, art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.  Nr  199   z  2008r,  poz.1227  z  późn.  zm.  )  oraz 
uchwałami: 

1) uchwała  Nr  67/VIII/2011  z  dnia  31  marca  2011  r.  w  sprawie   przystąpienia 
do  sporządzenia  zmiany  uchwały  nr  359/XXII/2000  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia 
13 kwietnia 2000 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - w rejonie ulic: Poligonowej  i Gen. B. Ducha, 

2) uchwała  Nr  66/VIII/2011  z  dnia  31  marca  2011  r.  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Lublin  część  III,  przyjętego uchwałą Rady Miasta Lublin  nr  825/XXXV/2005  z  dnia 
17 listopada 2005 r. - w rejonie ulic: Poligonowej i Gen. B. Ducha, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublin – w rejonie  ulic: Poligonowej  i Gen. B. Ducha, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
–  część III  w rejonie  ulic:  Poligonowej   i  Gen.  B.  Ducha,  wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Projekty zmiany planu oraz zmiany studium wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko udostępnione będą w dniach od 29 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. 
w godzinach 9°°do 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. 
Wieniawska  14,  XII  piętro,  pokój  1206,  sala  konferencyjna  oraz  na  stronie 
internetowej Urzędu Miasta Lublin: http://www.um.lublin.eu/.
       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godzinie 
13°°

 
w siedzibie Urzędu Miasta Lublin,  Pl.  Króla Władysława Łokietka 1,  II  piętro, 

sala 24. 
Zgodnie  z  art.  11  pkt  11  w/w  ustawy  osoby  prawne  i  fizyczne  oraz  jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
studium.  Z  kolei  zgodnie  z  art.  18  ust.  1  w/w ustawy,  każdy kto  kwestionuje  ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi  należy składać na piśmie  do Prezydenta  Miasta  Lublin  Pl.  Władysława 
Łokietka  1,  20-109  Lublin,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  lub  nazwy  jednostki 
organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga  dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 maja 2012 r. 

Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk


