OGŁOSZENIE
z dnia 4 grudnia 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Mysłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2020 r. do 28 stycznia
2021 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1
z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych.
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice www.bip.myslowice.pl w zakładce akty prawne
i dokumenty/ plany i programy miejskie/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/
w opracowaniu oraz stronie dedykowanej planowaniu przestrzennemu www.planowanie.myslowice.pl
w zakładce studium/ studium w trakcie opracowania/ Konsultacje społeczne, wyłożenie do publicznego wglądu.
Wszelkie informacje na temat wyłożonego projektu studium będą udzielane w godzinach pracy urzędu
pod numerem telefonu 032 31-71-157.
Jednocześnie informuję, że w związku z obwiązującymi wymogami sanitarnymi, dostępność klientów do Urzędu
Miasta jest ograniczona. Dlatego w przypadku zamiaru zapoznania się z projektem studium w placówce urzędu,
uprzejmie proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod ww. numerem telefonu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w formie
teleinformatycznej – internetowej, tzw. on-line, dnia 29 grudnia 2020 r. o godz. 16:30. Link do spotkania wraz
z instrukcją będzie zamieszczony na stronach internetowych pod wyżej wymienionymi lokalizacjami.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 i art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu
studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Prezydent Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
um@myslowice.pl oraz za pośrednictwem EPUAP. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby z oznaczeniem nieruchomości,
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Uwagi mogą być wnoszone
na formularzu AB-18 dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz zamieszczonym w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice pod linkiem www.bip.myslowice.pl w zakładce Urząd Miasta/ Pobierz
lub złóż wniosek online/ Wydział Architektury Budownictwa i Planowania i stronie planowania przestrzennego
www.planowanie.myslowice.pl w zakładce złóż wniosek.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym
powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Mysłowice.
Prezydent Miasta Mysłowice, jako Administrator Danych Osobowych pozyskanych w ramach składanych uwag,
wypełniając art.12 RODO wskazuje, że wszelkie informacje o których mowa w art.13 RODO zawarte są
w formularzu uwagi AB-18 oraz na stronie www.bip.myslowice.pl.
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