
Biała Podlaska, 05.10.2021 r. 

PREZYDENT MIASTA 

  BIAŁA PODLASKA 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska  

pod nazwą „LOTNISKO – STREFA GOSPODARCZA” ETAP I 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), art. 48 ust. 1 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. 2021 r. poz. 

247, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/27/20 Rady Miasta Biała Podlaska  

z dnia 29 maja 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu,  

w dniach od 13.10.2021 r. do 03.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 3, pok. 206, w godz. od 8
00 

do 15
00

 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta  

Biała Podlaska: https://um.bialapodlaska.pl w zakładce „planowanie przestrzenne”  

i https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl w zakładce „Prawo lokalne” w folderze „Planowanie 

przestrzenne – Wyłożenie projektów do publicznego wglądu” -  projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO – STREFA 

GOSPODARCZA” ETAP I”. Projekt zmiany planu miejscowego obejmuje teren położony  

przy ul. Łomaskiej, oznaczony w obowiązującym planie symbolami PU-1; KDW-1 oraz KS-2.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się  

w dniu 21 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 3, w sali nr 238, o godz. 14.00; 
 

 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2021 r. do Prezydenta Miasta Biała Podlaska:  

- pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,  

21-500 Biała Podlaska, 

- drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,  

21-500 Biała Podlaska, 

- drogą elektroniczną na adres sekretariat@bialapodlaska.pl lub za pośrednictwem platformy usług 

administracji publicznej ePUAP. 
 

Uwaga powinna zawierać: imię i  nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej  

i adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.  
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