
OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW 

z dnia 19 l ipca 2022 r.  

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi 

miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką  

i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXX/240/2020 Rady Miasta 

Łuków z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami 

administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP, 

zawiadamiam 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony 

wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w zakresie wprowadzonych zmian w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu  

w czasie jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu oraz w związku z koniecznością dostosowania 

zapisów projektu planu do obowiązujących aktów prawnych. 

W stosunku do poprzednio wykładanego projektu: 

- usunięto drogi publiczne klasy dojazdowej o symbolach KDD.1, KDD.3 i KDD.21 wraz z nieprzekraczalnymi 

liniami zabudowy, 

- doprowadzono do zgodności ze stanem istniejącym klasę drogi ul. Bolesława Prusa, 

- uzupełniono definicję „powierzchni zabudowy”. 

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 

zostanie do publicznego wglądu w dniach od 27 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu 

Miasta Łuków w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej na stronie 

podmiotowej Urzędu Miasta Łuków pod adresem https://umlukow.bip.lubelskie.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (w zakresie objętym wyłożeniem) 

odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (Sala konferencyjna) przy  

ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków o godz. 11.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu, należy składać do Burmistrza Miasta Łuków na adres: ul. Piłsudskiego 17, 21-400 

Łuków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2022 r. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do 

publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu planu  

(w zakresie objętym wyłożeniem) i prognozy, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko w formie: 

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/


1. pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, 

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, 

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.lukow.pl. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Łuków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 

terminie do 12 września 2022 r. 

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Łuków. 

Burmistrz Miasta Łuków 

/-/ Piotr Płudowski 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 21-400 

Łuków, sekretariat@um.lukow.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łuków jest Pan Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: 

iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pani Alicja Miszta, adres e-mail: 

iod@um.lukow.pl. 

3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), 

§ 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 164 ze zm.) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Łuków, nad którym nadzór sprawuje 

Archiwum Narodowe. 

6. W zakresie określonym w Rozporządzeniu RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku złożenia 

wniosku w prowadzonej procedurze. 

9. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

10. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 


