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Siemianowice Śląskie, 23.06.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Siemianowice Śląskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr 190/2020 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju 
Miasta (pok. 112) w godzinach pracy Urzędu: 

1) poniedziałek: 700 – 1700; 
2) wtorek - czwartek: 800 – 1600; 
3) piątek: 800 – 1400. 

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również 
w wersji elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta: 
http://www.siemianowice.pl 
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r. 
o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, 
w sali nr 29. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Wnoszący uwagi podaje swoje 
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi mogą być wnoszone 
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 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 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium 
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do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zgodnie z art. 40 oraz 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, należy wnosić do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą  środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Pisma, w sprawie projektu zmiany studium jak i strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko należy kierować na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana 
Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: 
planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę 
podawczą Urzędu Miasta. 

Ponadto, zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
w publicznie dostępnym wykazie, dostępnym na stronie internetowej 
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/014, zawierającym informacje o środowisku i 
jego ochronie, zamieszczono dane o projekcie zmiany studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 

 

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Agnieszka Gładysz 

 

 

 

 

 

 

 


