Dąbrowa Górnicza, dnia 16 marca 2015 r.
WUA.6721.5.2015

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dabrowa Górnicza dla terenów w rejonie ul. Manifestu Lipcowego
oraz terenów przemysłowych w rejonie ulic: Tworzeń i Roździeńskiego”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 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 (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/362/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia
5 września 2012 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dabrowa Górnicza
dla terenów w rejonie ul. Manifestu Lipcowego oraz terenów przemysłowych
w rejonie ulic: Tworzeń i Roździeńskiego”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowy projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 listopada 2014 r. do
2 grudnia 2014 r., do którego można było wnosić uwagi do dnia 16 grudnia 2014 r.
Obecne ponowienie procedury wyłożenia dotyczy części projektu planu, obejmujących zmiany
wynikające z uwzględnienia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu w w/w terminie.
Zmiany zostały wprowadzone na rysunku planu oraz w ustaleniach tekstowych, w miejscach wskazanych na
rysunku planu wyróżnione kolorem niebieskim oraz w tekście wyróżnione kolorem czerwonym. Ponadto z granic
opracowania I etapu projektu planu wyłączono części terenów położonych wzdłuż ulicy Tworzeń,
uwidocznionych na rysunku planu.
Granice obszarów objętych zmianami oraz wyłączonych z opracowania etapu I wskazane zostały na
załączniku graficznym zamieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Ponowne wyłożenie odbędzie się w dniach od 30 marca 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój
nr 218 (II piętro) w dniach poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 800 do 1500 oraz w czwartek
w godzinach od 800 do 1700. Udział projektantów w wyłożeniu planu w każdy czwartek od godziny 1200
do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
16 kwietnia 2015 r. o godzinie 1500 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
ul. Graniczna 21.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu
planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy wnosić do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2015 r. włącznie.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekt w/w planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wcześniej.
Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3
ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 maja 2015 r. włącznie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.
I Zastępca
Prezydenta Miasta
Henryk Zaguła

